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The effect of using some assisting and learning instruments in learning and retention  
the passing and shooting skills in football 

Lecturer .Dr. Nawfel. F. Rashid 

ABSTRACT  
-The aims of the study was the following  :- 
To explore The effect of using some assisting , learning instruments and traditional style in 
learning passing and shooting skill in football 
Comparing between The effect of using some assisting , learning instruments and 
traditional style on learning passing and shooting skills in football in the subsequent test 
Comparing between The effect of using some assisting , learning instruments and 
traditional style on retention with passing and shooting skill in football  
- The researcher has used the experimental method to its appropriateness and the nature of 
the research problem. Accordingly, the first experimental group used the assisting 
instruments in lesson as well as explain motor task. the second experimental group used in 
lesson learning instruments (skill image and movie image(video) )  as well as explain motor 
task while the standard group did not used neither the assisting instruments nor learning 
instruments  in lesson but they only used the explaining and live sample by lecturer.                                                                          
- The sample of the research is represented by the first-year students of the college of sport 
education / university of Mosul for the year 2009-2010 they are (54) students divided into 
three groups of (18) students each. The equality and homogeneity  processes have been 
carried out between the groups in the following growth variables (mass, age and length) 
and some elements of physical and motor fitness of the football players, in addition to 
conducting the equality in passing (medial and short) and shooting (near and far) skill in 
football. 
  - The following statistical means(arithmetical mean, standard deviation , and T-test 
,percentage , one-away anova, Duncan test , L.S.R , retention rate ) 
The researcher concluded the following :- 
The first experimental group that used (the assisting instruments in lesson ) was better than 
The second experimental group and control group in learning passing and shooting skills. 
The first experimental group that used (the assisting instruments in lesson ) was better in 
retention test  than The second experimental group and control group. 

  :التعریف بالبحث-١
  :المقدمة وأهمیة البحث١-١

ت علــى كــل مجــاالت حیاتنــا االجتماعیــة  التحــدیات التــي یواجههــا عالمنــا الیــوم والثــورة العلمیــة التــي ســیطر إن         
م ، یم والتعلـع المجـاالت ، وخاصـة مجـاالت الـتعلواالقتصادیة والثقافیة تدفعنا الى استخدام التكنولوجیة الحدیثـة فـي جمیـ

 صـورة ، ان التطـور العلمـي والتكنولـوجي قـد أفـضل العملیـة التربویـة علـى أهـدافبهدف مواجهة هذه التحدیات وتحقیق 
ـــة  الكأضـــاف ـــة التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا دفـــع العملیـــة التعلیمی ـــر مـــن الوســـائل الجدیـــدة الحدیث  االیجـــابي فـــي والتـــأثیرثی

م علـى یویعتمـد الـتعلم والتعلـ ، الفرد بدرجة عالیة من الكفاءة تؤهله لمواجهـة تحـدیات العـصرإعداد یتم حتى، مواصفاتها
ته وممیزاتــه ، ومنهــا مــا یتعلــق بأســالیب ووســائل الــتعلم ، عوامــل كثیــرة ومتنوعــة منهــا مــا یتعلــق بطبیعــة المــتعلم وصــفا

وباسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة المـساعدة ، واسـتخدام ) فردیـة أو جماعیـة ( ومنها ما یتعلق بصنف المهارة ونـوع الفعالیـة 
علمــي الــصحیح الحدیثــة فــي الــتعلم ، ومــن خــالل تنظــیم أســالیب التمــارین التطبیقیــة واعتمــاد التــصنیف القنیــة وســائل الت
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للمهــارات الحركیــة وكیفیــة تعلمهــا بــالطرائق التعلیمیــة المناســبة لألخــذ بیــد المبتــدئ أو الناشــئ للوصــول إلــى درجــة إتقــان 
 ، ویـذكر ان تقـدم مـستوى الفـرد ومـدى نجاحـه یعتمـد الـى  )١٠ ، ٢٠٠٤النجاري ، (  المهارات في األلعاب الریاضیة 

رات ویمكن ان یتحقق ذلك من خـالل أتبـاع األسـلوب الـصحیح فـي طـرق ووسـائل  المهاإتقانحد كبیر على مدى درجة 
وعلیه فان استخدام الوسائل المـساعدة التقـل قیمـة علمیـة وتربویـة  . )٤٧ ، ١٩٩١ ، وآخرانشوكت  ( التعلم والتدریب 

 ان إلــى ) Charles 1964(  یــشیر إذ اســتخدامها وتكــون بمثابــة خبــرات بدیلــة ایــضًا أحــسن إذاعــن الخبــرات الواقعیــة 
 تـؤدي ألنهـا والوسـائل المـساعدة األدواتمن العوامل التي ترفع مستوى التعلم في میـدان التربیـة الریاضـیة هـي اسـتخدام 

 تــساعد فــي اختــصار الــزمن أنهــادورًا فعــاًال فــي عملیــة تعلــم المهــارات وتــساعد فــي ســرعة انجــاز البــرامج المختلفــة كمــا 
 ،اذ ة كبیرة فـي عملیـة الـتعلممللوسائل التعلیمیة قیكما أن  ).١٩٩٠،٢٩٣ عبدالرحمن،(المخصص لكل مرحلة تعلیمیة 

ها وسـیلة بـصریة وصـف تعزیـز الـتعلم ب إلـى الوسـائل التعلیمیـة التـي تـؤديأحدى)  الفیدیو(الصور الثابتة والمتحركة   تعد
   .تجمع الصورة والصوت والحركة

 او الالعـب ینبغـي علـى الطالـبوالتي ثرة مهاراتها األساسیة وتنوعها وتعد كرة القدم من األلعاب التي تمتاز بك
  الكــوادر العلمیــة ، ولتحقیــق ذلــك األمــر البــد مــنوٕاعــدادأن یتعلمهــا ویتقنهــا بــشكل جیــد بغیــة رفــع المــستوى الریاضــي 

زیــادة مــن اجــل  اســتخدام الوســائل التعلیمیــة والمــساعدة وعلــى علــى األســلوب العلمــي فــي تخطیطهــا وتنفیــذها االعتمــاد
 المــساعدة دورًا كبیــرًا فــي عملیـة الــتعلم وٕاتقــان المهــارات األساســیة األدواتالـتعلم ، فلعبــة كــرة القــدم تــؤدي فیهـا األجهــزة و 

ة للكـشف یـاولـة تجریبحجـاءت الفكـرة كمالوسـائل المـساعدة والتعلیمیـة  وألهمیـة.لما لها من تأثیر كبیر في عملیـة الـتعلم 
  . في لعبة كرة القدموالبعید   القریبلم واالحتفاظ بمهارتي التمریرة والتهدیفتعالا في معن تأثیره

  : مشكلة البحث٢-١
من خالل المدرس  أصـبحت تعتمـد الیـوم علـى االسـتعانة ) تعلم حركي( إن عملیة توصیل المعلومات للمتعلم   

تمــد بالدرجــة األولــى علــى الــشرح الــشفوي بالوســائل التعلیمیــة والمــساعدة المختلفــة بــدال مــن األســلوب التقلیــدي الــذي اع
المدرسـین ، الیولـون اهتمامـًا كبیـرًا  هنالـك قـسم مـن أن وجد إذ  الباحث والنموذج العملي من المدرس ، وهذا ما الحظه

فــي اإلجابــة علــى الــسؤال  ، ومــن هنــا بــرزت مــشكلة البحــث الــتعلم بالوســائل المــساعدة والوســائل التعلیمیــة فــي عملیــة 
   :األتي

  بمهــارتي التمریــرة والتهــدیفواالحتفــاظتعلم الــ هــل الســتخدام بعــض الوســائل المــساعدة والتعلیمیــة اثــر ایجــابي فــي -   
  ؟ أفضل في لعبة كرة القدم ؟ وأیهماوالبعید  القریب

  : إلى یهدف البحث : البحثأهداف ٣-١
 فــي تعلــم مهــارتي التمریــرة التقلیــدي والتعلیمیــة واألســلوب اســتخدام بعــض الوســائل المــساعدةاثــر   عــن الكــشف١-٣-١

  .والتهدیف في لعبة كرة القدم 
فــي تعلــم مهــارتي التمریــرة واألســلوب التقلیــدي  بعــض الوســائل المــساعدة والتعلیمیــة أثــر اســتخدامبــین مقارنــة ال٢-٣-١

  .في االختبار البعدي والتهدیف في لعبة كرة القدم 
المـــساعدة والتعلیمیـــة واألســـلوب التقلیـــدي فـــي االحتفـــاظ بمهـــارتي  بعـــض الوســـائل أثـــر اســـتخداممقارنـــة بـــین ال٣-٣-١

   .التمریرة والتهدیف في لعبة كرة القدم 
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  :ض البحثو  فر ٤-١
 ألثر استخدام بعض الوسائل المساعدة والتعلیمیة واألسـلوب التقلیـدي فـي تعلـم  فروق ذات داللة معنویةالتوجد١-٤-١

  .الثالث البحث امیع بین االختبارین القبلي والبعدي لدى مج القدممهارتي التمریرة والتهدیف في لعبة كرة
التهـدیف فـي االختبـار و  تي التمریـرةمهـار تعلـم  فـي امیع البحث الـثالثمجتوجد فروق ذات داللة معنویة بین ال ٢-٤-١

  .في لعبة كرة القدم البعدي
 فـي لعبـة حتفاظ بمهارتي التمریرة والتهـدیفتوجد فروق ذات داللة معنویة بین مجامیع البحث الثالث في االال ٣-٤-١

  .كرة القدم
  : مجاالت البحث٥-١
  .جامعة الموصل/ األولى بكلیة التربیة الریاضیة سنة الدراسیة طالب ال:  المجال البشري١-٥-١
  ٥/٢/٢٠١٠ ولغایة ٢٠٠٩/ ٢٢/١١ابتداًء من :  المجال الزماني٢-٥-١
  .ل ملعب جامعة الموص:  المجال المكاني٣-٥-١
  : المصطلحات المستخدمة في البحث٦-١
   : الوسائل المساعدة١-٦-١

 تــــــستخدم لتــــــسهیل عملیــــــة الــــــتعلم والتــــــدریب     األدواتمجموعــــــة مــــــن األجهــــــزة و " بانهــــــا ) الــــــسویدي(عرفهــــــا           
   ).٩ ، ١٩٩٨السویدي ، "( للمهارات األساسیة 

   " التدریبالتعلیم و تسهیل عملیة هي مجموعة من الوسائل والمعدات التي تستخدم ل "    
  .) الموارد البشریةإلدارةالمنتدى العربي ( 

  :التعلیمیة  الوسائل٢-٦-١
) ســـینمائیة وفیدیویـــة(  المتحركـــة كـــاألفالم والمـــواد التعلیمیـــة األجهـــزةمجموعـــة مـــن  " بأنهـــا) یـــونس ( عرفهـــا          

 المــدرس فــي عملیــة التــدریس بغیــة تحــسین عملیتــي التعلــیم اإلیهــ یلجــأ ،والــشفافیات ورســوم توضــیحیة وشــرائح وغیرهــا 
   ) .٥ ، ١٩٩٢یونس ،   (  " من خالل تقریب المهارة المراد تعلمها الى ذهن المتعلموالتعلم

  :السابقة اإلطار النظري والدراسات -٢
  : اإلطار النظري١-٢
  : وأهمیتها في تعلم المهارات األساسیةالوسائل المساعدة١-١-٢

تعــد الوســائل المعینــة الــسمعیة والبــصریة طریقــة مــن طــرق التــدریس فــي التربیــة الریاضــیة فــضًال عــن كونهــا              
ویقـصد بالوسـائل المـساعدة فـي مجـال  ) ٣٩٧ ،١٩٨٩عبـد الفتـاح، ( أخـرىعامًال مساعدًا لزیادة فاعلیة طـرق تعلیمیـة 

م بدرجــة كبیــرة فــي اكتــساب المــتعلم للمهــارة الحركیــة  متاحــة تــسهإمكانــاتالــتعلم الحركــي هــي مــا یمكــن اســتخدامه مــن 
وتختلف تسمیة الوسائل المـساعدة بـاختالف نـوع ووظیفـة العمـل الـذي تقـوم بـه كـل  ) ١٤٨  ،١٩٨٤،یوسف (  وٕاتقانها

 وســـائل ســـمعیة وبـــصریة أو إیـــضاح تـــسمى وســـائل أو مـــساعدة ، أدوات األحیـــان هیئـــة فتـــسمى فـــي بعـــض أومؤســـسة 
 المـــساعدة األدواتوتتنـــوع  ) ١٩٩٦،٨بـــسیم،( التـــي تقـــدمها فـــي مجـــال التربیـــة والتعلـــیمواإلســـهاماتوحـــسب اســـتخدامها 

 األكیــدة فــي حــد ذاتهــا بــل یجــب ان نختــار لعالقتهــا هــدفا   ، والتعــد المــساعدة أجهــزة أو أدواتفمنهــا مــاهو علــى شــكل 
ــم مــسبقًا بمــدة  تلــك یعتمــدأو المــراد تعلیمهــا ، فاختیــار هــذه الوســیلة األساســیةبالمهــارة   تأثیرهــا علــى مــدى معرفــة المعل

                                                                                                                                         ) ٩ ،١٩٩١، جوي(  االیجابي على تعلم المهارة
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  :وأقسامها الوسائل التعلیمیة ٢-١-٢
بجوانبهـا الثالثـة ) محتـوى المـادة الدراسـیة (           هي قنوات االتصال التـي یمكـن للمعلـم عـن طریقهـا نقـل الرسـالة 

بأقــل جهــد ممكــن وفــي ) المــتعلم(إلــى المــستقبل وهــو ) المعلــم (مــن المرســل وهــو ) المعرفــي والــنفس حركــي والوجــداني (
   )قنیة التعلیم والمعلوماتت( .أقصر وقت وبأوضح ما یمكن وبأقل تكلفة ممكنة

 :أقسام الوسائل التعلیمیة ١-٢-١-٢

  :هي أقسامتقسم على ثالثة  أنها إالعلى الرغم من كثرة وتنوع الوسائل التعلیمیة       
  : الوسائل البصریة-١

 فـي اسـتالم المثیـرات، وتتمثـل فـي الكثیـر مـن الوسـائل األسـاس عنصر حاسة البصر في هـذه الوسـیلة یعـد إن  
 والرسـوم،  وسائل العرض المختلفة الصماء كالسینما، والتلیفزیون، والفیدیو، وجهـاز عـرض الـشرائح، واللوحـات،(نها م

  ).والصور، والنماذج، والملصقات، والرسوم البیانیة، وجهاز الحاسب االلكتروني
  : الوسائل السمعیة-٢

، اإلذاعــة(ي تتطلــب االســتجابة لهــا ومنهــا  فــي تعیــین المثیــرات المختلفــة التــاألســاستكــون حاســة الــسمع هــي    
  ).  التسجیل، وغیرهاأشرطة

  ):السمعیة البصریة( الوسائل المختلطة-٣
وتعتمــد علــى حاســتي البــصر والــسمع فــي تــوفیر المثیــرات المطلــوب االســتجابة لهــا وتــشتمل علــى الكثیــر مــن    

نما، وجهـــاز الفیـــدیو، وجهـــاز الـــصور المتحركـــة  العـــرض المختلفـــة الناطقـــة، كـــالتلیفزیون، والـــسیأجهـــزة(الوســـائل منهـــا 
 الـــشرائح المـــصحوبة بتـــسجیالت صـــوتیة وتعلیقـــات، وجهـــاز الحاســـب االلكترونـــي المتعـــدد الوســـائط، وأجهـــزةالناطقـــة، 

  ) ، األكادیمیة الریاضیة العراقیة ٢٠٠٧علي ،().وغیرها
  :االحتفاظنسبة  ٣-١-٢

)  %١٠٠(  نـسبةالتدریبیـة محاولة للمـدة ألخریث نعطي  طرق المستخدمة في قیاس االحتفاظ ، حإحدىهي   
 للرمیــة محــاوالت بعــد مــدة االحتفــاظ ونحــول الفــرق الــى نــسبة مئویــة ، فمــثًال كانــت نتیجــة عــشرة األداءثــم نعــود ونقــیس 

 محـــاوالت ، فـــان قیمـــة  مـــن عـــشرنقـــاط) ٨(نقـــاط وبعـــد مـــدة االحتفـــاظ كانـــت هنـــاك ) ١٠(الحـــرة فـــي كـــرة الـــسلة هـــي 
   ).٤٢ ، ٢٠٠٢خیون ، %)( ٨٠(ظ تكون االحتفا

  : الدراسات المشابهة٢-٢
فــي تنمیــة بعــض الــصفات ) الفیــدیو( الوســیلة التعلیمیــة لجهــاز مأاســتخداأثــر "  : )٢٠٠٢( دراســة علــي ١-٢-٢

  "  بكرة الطاولةاألساسیةالبدنیة والمهاریة 
فــي تنمیــة بعــض الــصفات ) الفیــدیو(یــة لجهــاز هــدفت الدراســة الــى الكــشف عــن اثــر اســتخدام الوســیلة التعلیم          

إذ شـملت عینـة البحــث مـن العبــو نـادي الـشهید ســیروب الریاضـي للــشباب ، البدنیـة والمهاریـة االساســیة بكـرة الطاولــة
 األولــى مجمــوعتین إلــىقــسمت العینـة ،  فـي محافظــة نینــوى العبــاً ) ١٥ (أصــلمــن ) ٦(بكـرة الطاولــة والبــالغ عـددهم 

ــم تتلقــى الوســیلة ) الــضابطة(بینمــا المجموعــة الثانیــة ، ) الفیــدیو( تــدریبها الوســیلة التعلیمیــةأثنــاءي فــتجریبیــة تتلقــى  ل
:  تـم التكـافؤ بـین المجمـوعتین  فـي المتغیـرات أن بعـد .التعلیمیة بل تكتفي بـشرح وعـرض الحركـات مـن قبـل المـدرب

 فـــي معالجـــة اآلتیـــةاســـتخدم الباحـــث الوســـائل  ،وبعـــض العناصـــر البدنیـــة والحركیـــة المختـــارة ،العمـــر، الـــوزن، الطـــول
  )الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار ت ( البیانات 
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 ایجــابي فــي تطــویر بعــض الــصفات وتــأثیرذو فاعلیــة ) الفیــدیو( اســتخدام الوســیلة التعلیمیــة أن إلــى النتــائج وأســفرت 
    .البدنیة والمهاریة لالعبي شباب سیروب الریاضي بكرة الطاولة 

فــي تــدریب فــرق الــشباب لتطــویر الــصفات البدنیــة والمهاریــة ) الفیــدیو( الباحــث باســتخدام الوســیلة التعلیمیــة وأوصــى -
   ) ١٤٤  ،٢٠٠٢،علي (.االساسیة لالعبي كرة الطاولة قید البحث

  الحــس الحركــياإلدراك المــساعدة فـي مــستوى األدواتاثــر اسـتخدام بعــض ” ):١٩٩٨( دراسـة الــسویدي  ٢-٢-٢
  “  بالكرة الطائرةاألساسیةفي بعض المهارات 

 الحـس حركـي فـي بعـض اإلدراك المـساعدة فـي األدوات الكشف عن اثر اسـتخدام بعـض إلىهدفت الدراسة            
 بالكرة الطائرة ، وتكـون مجتمـع البحـث مـن العبـي منتخـب جامعـة الموصـل بـالكرة الطـائرة والبـالغ األساسیةالمهارات 

ـــة العمدیـــة قـــسموا الـــى مجمـــوعتین  ) ٢٤( العبـــًا وتـــم اختیـــار ) ٣٠ (عـــددهم  واألخـــرى ةتجریبیـــالعبـــُا مـــنهم بالطریق
، الطـول: التكـافؤ بـین المجمـوعتین  فـي المتغیـرات  عملیـات إجـراءتـم العبًا لكل مجموعة ، و ) ١٢(ضابطة وبمعدل 

(  فــي معالجــة البیانــات اآلتیــةث الوســائل  ، اســتخدم الباحــوبعــض العناصــر البدنیــة والحركیــة المختــارة،العمــر، الــوزن
  ) الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار ت 

  : النتائج الىوأسفرت
 فاعلیـــة مـــن أكثـــر المـــساعدة كانـــت األدوات التـــي اســـتخدمت البرنـــامج التجریبـــي مـــع ةالتجریبیـــ المجموعـــة إن -      

  قلیدي في جمیع المهارات موضوع البحثالمجموعة الضابطة التي استخدمت البرنامج التدریبي الت
( مهــارات  الــى أدى الحــس حركــي للمجموعــة التجریبیــة اإلدراك المــساعدة فــي تطــویر األدوات فاعلیــة اســتخدام -      

  ) وجدار الصد واإلعداد المواجه واإلرسال األسفلالتمریر من 
 تــأثیر الحــس حركــي لمــا لهــا مــن اإلدراكرت  المــساعدة التــي طــو األدوات الباحــث بــضرورة اســتخدام وأوصــى         

 المـساعدة فــي األدوات التـي تـستخدم التدریبیـة الـى اسـتخدام البـرامج المـدربینفعـال فـي مهـارات الكـرة الطـائرة ، وحـث 
  ) ، هـ ـ و ١٩٩٨السویدي ، ( تطویر المهارات الحركیة

  :  إجراءات البحث-٣
  .بي لمالئمته ومشكلة البحثالمنهج التجری الباحث  استخدم: منهج البحث١-٣
تمثل مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة األولى في كلیة التربیـة الریاضـیة بجامعـة  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

أ ، ب ، ج ، د ، هــ (  شـعب )٩(طالبـًا وطالبـة یمثلـون ) ٢٠٩( والبـالغ عـددهم٢٠١٠-٢٠٠٩الموصل للعام الدراسـي 
 تــم اختیــارهم )هـــ ، و ،ح (طالبــًا یمثلــون طــالب ثــالث شــعب) ٦٩(عینــة البحــث مــن ، وتكونــت ) ، و ، ز ، ط ، ح 

طالبـــًا، تــــم ) ٥٤(عـــشوائیًا،وبعد اســـتبعاد الطلبـــة المـــؤجلین والراســـبین والتـــاركین للدراســـة أصـــبح عـــدد العینـــة األصـــلي 
 مجموعـة تجریبیـة إلـىالث وقد قسمت المجامیع الث ،طالبًا لكل مجموعة  ) ١٨( تقسیمهم إلى ثالث مجموعات وبواقع 

 المجموعـــة تقـــومبینمـــا ،  فـــضال عـــن الـــشرح للواجـــب الحركـــي مـــساعدةأدواتباســـتخدام  وحـــداتها التعلیمیـــة تتلقـــى أولـــى
فــضال عــن ) الفیــدیو(المتحركــة  الثابتــة و الــصور  التعلیمیــةائلاســتخدام الوســب  وحــداتها التعلیمیــةأثنــاءالتجریبیــة الثانیــة 

 بــل اكتفــت بالــشرح مــساعدةأدوات  وال بینمــا المجموعــة الــضابطة لــم تتلقــى الوســیلة التعلیمیــة،  الــشرح للواجــب الحركــي
  . ذلكبینی) ١(رقم والنموذج الحي من قبل مدرس المادة والجدول 

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٢٩

  علیم المستخدم في التواألسلوب العینة أفرادعدد  )١(رقم الجدول 
  عینة البحث   معلی التأسلوب  المستبعدین  العدد الكلي  المجموعة  الشعبة

  ١٨  الوسائل المساعدة بعضاستخدام   ٦  ٢٤   األولىةالتجریبی  هـ
  ١٨  )الفیدیو(المتحركة الثابتة و استخدام الصور   ٥  ٢٣  التجریبیة الثانیة  و
  ١٨  التقلیدي  ٤  ٢٢  الضابطة  ح

  ٥٤    ١٥  ٦٩  المجموع  

تـصمیم المجموعـات المتكافئـة العـشوائیة االختیـار (م أستخدم التصمیم التجریبي الذي یطلـق علیـه أسـ :التجریبي  التصمیم ٣-٣
  الشكل اآلتي یوضح ذلك   و  ). ٢٣٢ ، ١٩٩٩وي ، وراتب ، عال(  )ذات المالحظة القبلیة والبعدیة

  االختبار البعدي  المتغیرات  االختبار القبلي  المجامیع
  +  الوسائل المساعدة  +  األولى المجموعة التجریبیة

  +  الوسائل التعلیمیة  +  لثانیةالمجموعة التجریبیة ا
  +  األسلوب التقلیدي  +  المجموعة الضابطة

  التصمیم التجریبي للبحث )١(رقم الشكل 
 المقابلـــة مـــع عـــدد مـــن الخبـــراء إجـــراءتـــم  ) المقابلـــة– االســـتبیان –االختبـــار والقیـــاس (: وســـائل جمـــع البیانـــات ٤-٣

جـل التأكـد مـن صـحة البـرامج التعلیمیـة الموضـوعة مـن  أ مـن فـي مجـال الـتعلم الحركـي وطرائـق التـدریس* والمختصین
  اءهم وتوجیهاتهم في وضع البرامجقبل الباحث ، واالستفادة من آر 

  : تحدید عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة والمهارات األساسیة في كرة القدم واختباراتها١-٤-٣
ة فـي مجـال بحثـه ، وقـد اسـتخلص الباحـث مجموعـة استخدم الباحـث أسـلوب تحلیـل محتـوى المـصادر المختلفـ         

، فـضًال عـن ترشـیح واالختبارات الخاصـة بقیـاس تلـك العناصـر الخاصة بكرة القدم من عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة 
 ) والمتوســطة القــصیرة(  ومهــارة التمریــرة) القریــب والبعیــد ( مجموعــة مــن االختبــارات الخاصــة بقیــاس مهــارة التهــدیف 

المرقمـان ه االختبارات تتمتع بأسـس علمیـة مـن صـدق وثبـات وموضـوعیة  ،ثـم تـم إعـداد اسـتمارة اسـتبیان الملحقـان وهذ
والتعلم الحركي وعلـم التـدریب الریاضـي وعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصین في مجال كرة القدم  ) ٢ و ١(

العناصـر البدنیـة وبعـض مواصـفات یوضحان ) ٥و٤(المرقمان ،والملحقان)٣( رقمالملحق كما مبین في والقیاس والتقویم
  . والتي حصلت على موافقة المختصینالمهارات األساسیة واالختبارات المستخدمة في البحث

 ٢٠٠٩/ ١١/ ٢٦ولغایـة  ٢٠٠٩ / ١١ /٢٢ مـنابتـداءً وقد تم إجراء عملیات التكـافؤ  : تكافؤ مجموعتي البحث ٥-٣
  :لیة التكافؤ المتغیرات اآلتیة ، وشملت عم الثالث البحثجامیعوهي تعد بمثابة قیاس قبلي لم

                                                 
•   
            تعلم حركي-جامعة الموصل /     كلیة التربیة الریاضیة د عامر محمد سعودي          .أ -
                طرائق التدریس–جامعة الموصل /            كلیة التربیة الریاضیة د حازم احمد مطرود   .م.ا -
     طرائق التدریس–جامعة الموصل / م طالل نجم النعیمي               كلیة التربیة الریاضیة .د.أ -

 دریس طرائق الت–جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة                  د لیث محمد داؤد .م.ا -
     تعلم حركي-جامعة الموصل / د خالد عبدالمجید                  كلیة التربیة الریاضیة .م.ا -

  طرائق التدریس-جامعة الموصل / د  أیاد محمد شیت                كلیة التربیة الریاضیة .م.ا -
     تعلم حركي-ل جامعة الموص/ كلیة التربیة الریاضیة                    د خالد محمد داؤد.م -
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 التكــافؤ بــین أفــراد عینــة البحــث فــي متغیــرات ةإجــراء عملیــتــم  :) والعمــر والطــولكتلــةال(التكــافؤ فــي متغیــرات١-٥-٣
  )٢(رقم   في الجدولبین والعمر والطول ، وكما ملكتلةا

   ) والعمر والطولكتلةال(   األربع في متغیراتامیع التجریبیة المجنتائج تحلیل التباین بین   )٢( رقم الجدول

) ف(قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  متغیرات النمو
  المحتسبة

  ١٩.٤٦٣  ٢  ٣٨.٩٢٦  بین المجموعات
  كغم / كتلةال  ٢٥.٦١٤  ٥١  ١٣٠٦.٣٣٣  داخل المجموعات

    ٥٣  ١٣٤٥.٢٥٩  المجموع
٠.٧٦٠  

  ٦.٧٤١  ٢  ١٣.٤٨١  بین المجموعات
  شهر/ العمر   ٢.٦٥٣  ٥١  ١٣٥.٢٧٨  داخل المجموعات

    ٥٣  ١٤٨.٧٥٩  المجموع
٢.٥٤١  

  ٣٥.١٦٧  ٢  ٧٠.٣٣٣  بین المجموعات
  سم/ الطول   ١٤.٣٤٦  ٥١  ٧٣١.٦٦٧  داخل المجموعات

    ٥٣  ٨٠٢.٠٠٠  المجموع
٢.٤٥١  

  ٣.١٥٠) = ٥١-٢(أمام درجة حریة و ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(   
 والعمـر كتلـة فـي كـل مـن الالبحـث الـثالثالمجـامیع  معنویـة بـین غیـرد فـروق و وجـ) ٢ (رقـم من الجدولبین یت  

  .والطول ، وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث في تلك المتغیرات
تـم إجـراء عملیـة التكـافؤ  :القـدمتكافؤ مجموعتي البحث في بعض عناصـر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة فـي كـرة ٢-٥-٣

  )٣(رقم  في الجدولبین بین أفراد عینة البحث في اختبارات بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة ، وكما م
   في اختبارات عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة مجامیع البحث الثالث نتائج تحلیل التباین بین  )٣ ( رقملجدولا

لبدنیة عناصر اللیاقة ا
) ف(قیمة   متوسط المربعات  درجات الحریة   مجموع المربعات   مصدر التباین   والحركیة

  بةو المحس
  ٨.٩٠٧  ٢  ١٧.٨١٥  بین المجموعات

  ١٢.٧٥٢  ٥١  ٦٥٠.٣٣٣  داخل المجموعات
 االنفجاریةالقوة 

ألطراف عضالت ال
    ٥٣  ٦٦٨.١٤٨  المجموع  سم/ السفلى 

٠.٦٩٩  

  ١١.٠٥٦  ٢  ٢٢.١١١  بین المجموعات
للعمود الفقري المـرونة   ١٣.٢٣٠  ٥١  ٦٧٤.٧٢٢  داخل المجموعات

  سم/ وعضالت الفخذین
    ٥٣  ٦٩٦.٨٣٣  المجموع

٠.٨٣٦  

  ٠.٠٣١  ٢  ٠.٦١٠  بین المجموعات
   االنتقالیةالسرعة   ٠.٠٢٧  ٥١  ١.٣٦٢  داخل المجموعات

  ثـا/ 
    ٥٣  ١.٤٢٣  المجموع

١.١٤٢  

  ٠.٠٣٥  ٢  ٠.٠٧٠  تبین المجموعا
  ٠.٠٦٠  ٥١  ٣.٠٤٩  داخل المجموعات

  ثـا/ الرشاقة 

    ٥٣  ٣.١١٩  المجموع
٠.٥٨٤  

  ٣.١٥٠) = ٥١-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة    
اختبارات عناصر   فيمجامیع البحث الثالث معنویة بین غیرذات داللة د فروق و وج )٣(  من الجدولبینیت  
  .بدنیة والحركیة ،وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث في تلك العناصراللیاقة ال

  
  
  :مهارتي التمریرة والتهدیفتكافؤ مجموعتي البحث في ٣-٥-٣
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 بكـرة القـدم ،  المختـارة  تم إجـراء عملیـة التكـافؤ بـین أفـراد عینـة البحـث فـي اختبـارات بعـض المهـارات األساسـیة       
     )٤ ( رقم في الجدولبینوكما م

   المختارة المهاریة في اختبارات مجامیع البحث الثالث  نتائج تحلیل التباین بین )٤(رقم الجدول 

متوسط   درجات الحریة   مجموع المربعات   مصدر التباین   المهارات األساسیة
  المربعات

) ف(قیمة 
  بةو المحس

  ٢٥.٣٨٩  ٢  ٥٠.٧٧٨  بین المجموعات
  التمریرة القصیرة    ١٤.٢٧٦  ٥١  ٧٢٨.٠٥٦  داخل المجموعات

   ٥٣  ٧٧٨.٨٣٣  المجموع  )درجة ( 
١.٧٧٨  

 ٤.٠١٩  ٢  ٨.٠٣٧  بین المجموعات

  ٦.٦٠٧  ٥١  ٣٣٦.٩٤٤  داخل المجموعات
   التمریرة المتوسطة 

  )درجة ( 
   ٥٣  ٣٤٤.٩٨١  المجموع

٠.٦٠٨  

 ٣٦.٩٦٣  ٢  ٧٣.٩٢٦  بین المجموعات
التهدیف القریب       ١٧.١٨٨  ٥١  ٨٧٦.٦١١  ل المجموعاتداخ

   ٥٣  ٩٥٠.٥٣٧  المجموع  )درجة ( 
٢.١٥٠  

  ٢.٠٥٦  ٢  ٤.١١١  بین المجموعات
التهدیف البعید         ١.٣٦١  ٥١  ٦٩.٣٨٩  داخل المجموعات

    ٥٣  ٧٣.٥٠٠  المجموع  )درجة ( 
١.٥١١  

  ٣.١٥٠) = ٥١-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة    *
ختبــارات الا  فــيمجــامیع البحــث الــثالث معنویــة بــین غیــرذات داللــة د فــروق و وجــ )٤( رقــم  مــن الجــدولنبــییت  

  . ،وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعات البحث في تلك العناصرالمهاریة المختارة
ــرامج  وٕاعــدادتــصمیم ٦-٣ ــةالب ها  وعرضــامیع الــثالثوحــدات التعلیمیــة الخاصــة بالمجــعــداد إقــام الباحــث ب : التعلیمی

على مجموعة مـن المختـصین فـي مجـال الـتعلم الحركـي وطرائـق التـدریس والقیـاس والتقـویم وكـرة القـدم كمـا موضـح فـي 
   ).٣( رقم الملحق 

  : المستخدمة في الدرسالوسائل التعلیمیةو   المساعدةالوسائل ٧ -٣
  كرة)٢٥( عدد )من حیث كمیة الهواء الذي یحتویه (مختلفةكرات قدم  §
 )٨(عدد  ألنواعاشواخص مختلف  §
 )٦ (عدد حواجز §
 ) ١٠(عدد  واألحجام مختلفة االرتفاع أهداف §
 )٨( عدد  أعمدة §
 ) ٤( عدد مصاطب §
 )٢( عدد  )أكثر أو العبین أومكون من العب ( جدار بشري واصطناعي  §
 متر) ٢٠(بطول شریط قیاس  §
 )٢(عدد ساعات توقیت الكترونیة  §
 ورقیة أشرطة §
 أهدافحائط مرسوم علیه  §
 حبال §
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 )٢(عدد  )الحاسوب الشخصي   ( •هاز البتوب ج §
  )Data show( جهاز العرض  §
 صور متنوعة للمهارات  §
 أقراص تعلیمیة تتضمن مهارتي التمریرة والتهدیف §
  أقراص لبعض المباریات §
              :ةی التعلیمللبرامجالخطة الزمنیة  ٨-٣    

v )التمریـــرةوحـــدات تعلیمیـــة لتعلـــیم مهـــارة  ) ٥( ع  وبواقـــاألولـــى لمجموعـــة التجریبیـــةل تعلیمیـــة اتوحـــد) ١٠ 
   القریب والبعیدوحدات تعلیمیة لتعلیم مهارة التهدیف)  ٥(  وبأنواعها

v )وحــــدات تعلیمیــــة لتعلــــیم مهــــارة التمریــــرة  ) ٥( لمجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة وبواقــــع ل تعلیمیــــة اتوحــــد) ١٠
  القریب والبعیدوحدات تعلیمیة لتعلیم مهارة التهدیف ) ٥( بأنواعها و

v )( و    لتعلـیم مهـارة التمریـرة بأنواعهـا وحـدات تعلیمیـة) ٥(لمجموعة الضابطة وبواقع ل تعلیمیة اتوحد) ١٠
 وحدات تعلیمیة لتعلیم مهارة التهدیف  ) ٥

ي  تعلیمیتــین فـــوحـــدتین أســابیع ، وزعـــت خاللهــا الوحــدات التعلیمیـــة وبواقــع خمـــسةوقــد اســتغرق تنفیـــذ البــرامج         
  .  دقیقة)٩٠ (لكل األسالیباألسبوع لكل مجموعة ، وكان زمن الوحدة التعلیمیة 

   نماذج للوحدات التعلیمیة المقترحةونیوضح) ٨و٧و٦( المرقمة حق ال   والم
ت لمتغیــرا والتجربــة الرئیــسة تــم إجــراء االختبــارات القبلیــة والبعدیــة :والتجرب  ة الرئی  سة االختب  ارات القبلی  ة والبعدی  ة  ٩-٣

   :البحث المختارة على النحو األتي
 لبعض  تم إجراء االختبارات القبلیة ١١/٢٠٠٩ / ٢٦ولغایة   ٢٢/١١/٢٠٠٩بتاریخ  : االختبارات القبلیة١- ٩-٣

   .القریب والبعیدي التمریرة والتهدیف عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة ومهارت
 ١٢/٢٠٠٩ /٣١ ولغایة  ٢٠٠٩/ ١١ /٢٩والتي امتدت من تم إجراء التجربة الرئیسة  : التجربة الرئیسة٢- ٩-٣

  :وكاالتيالثالث وعلى المجامیع 
  :المجموعة التجریبیة األولى -١

من خالل شرح وعرض المهارة من قبل المدرس ثم من قبل النموذج یتلقى طالب هذه المجموعة تعلیمهم     
 إذ یقوم الطالب بأداء التمارین باستخدام وسائل بعد ذلك ینتقل الطالب إلى الجزء التطبیقي من القسم الرئیسي ،

مساعدة من أدوات مختلفة ، فعلى سبیل المثال عند تعلیم مهارة التهدیف فان الطالب یقومون بأداء التمارین 
الخاصة بتلك المهارة مع استخدام أهداف بمختلف األحجام وكرات بمختلف األوزان مع القیام بالتهدیف من 

  .الزوایامختلف المسافات و 
  :الثانیةالمجموعة التجریبیة  -٢

مع شرح وعرض ) الفیدیو(یتلقى طالب هذه المجموعة تعلیمهم من خالل عرض صور ثابتة ومتحركة     
المهارة من قبل المدرس ثم من قبل النموذج بعد ذلك ینتقل الطالب إلى الجزء التطبیقي من القسم الرئیسي ، إذ 

فعلى سبیل )  ذات أوزان متساویة(ون استخدام أي وسائل مساعدة باستثناء الكرات یقوم الطالب بأداء التمارین بد
                                                 

 تم استخدام الالبتوب الخاص بالباحث فضالً عن استخدام الالبتوب الخاص بفرع األلعاب الفرقیة ، اذ تم عرض صور ثابتة للمھارة ثم عرض صور  •
  متحركة ثم عرض المھارة من خالل بعض اللقطات لمباریات بكرة القدم  
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كرات بنفس المثال عند تعلیم مهارة التهدیف فان الطالب یقومون بأداء التمارین الخاصة بتلك المهارة باستخدام 
  .الوزن تقریبًا ومن مسافات محددة

 :الثالثةالمجموعة التجریبیة  -٣

المجموعة تعلیمهم من خالل شرح وعرض المهارة من قبل المدرس ثم من قبل النموذج یتلقى طالب هذه      
بعد ذلك ینتقل الطالب إلى الجزء التطبیقي من القسم الرئیسي ، إذ یقوم الطالب بأداء التمارین بدون استخدام أي 

مهارة التهدیف فان الطالب فعلى سبیل المثال عند تعلیم )  ذات أوزان متساویة(وسائل مساعدة باستثناء الكرات 
  .    یقومون بأداء التمارین الخاصة بتلك المهارة باستخدام كرات بنفس الوزن تقریبًا ومن مسافات محددة

ي مهارتل تم إجراء االختبارات البعدیة ٢٠١٠/ ١ / ٧ ولغایة  ٢٠١٠/ ١ /٣بتاریخ  : االختبارات البعدیة٣- ٩-٣
  المهاریة یومًا على االختبارات )١٥(  االحتفاظ بعد مرور قیاس تم إجراء و. القریب والبعید التمریرة والتهدیف

   للمجامیع الثالثالبعدیة
فــضًال عــن اســتخدام الحاســبة الیدویــة والتــي )  SPSS(اســتخدم الباحــث البرنــامج اإلحــصائي :الوس  ائل اإلح  صائیة١٠-٣

 - النــسبة المئویــة-للعینــات المرتبطــة) ت ( تبــار  اخ- االنحــراف المعیــاري-الوســط الحــسابي:( تــضمنت الوســائل اآلتیــة 
  ).        ٢٨٩-١٠١ ،١٩٩٩التكریتي،والعبیدي،(تحلیل التباین باتجاه واحد

    ).٧٧-٧٣ ، ١٩٨٠، وخلف اهللا ، الراوي(   L.S.R-اختبار دنكن -  
   )٤٢ ، ٢٠٠٢خیون ، (  نسبة االحتفاظ  -      

  : عرض النتائج ومناقشتها-٤
  : الثالث البحثامیعلمجوالبعید   القریبالتهدیفتي التمریرة و  لمهار ئج االختبارین القبلي والبعدينتا عرض ١-٤

 المحسوبة) ت(وقیمة  لالختبارین القبلي والبعدي األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )٥( رقمالجدول
  حثیع البمالمجل  القدمةفي كر القریب والبعید التهدیف و  تي التمریرةلمهار 

المهارات    الضابطةالمجموعة    الثانیةالمجموعة التجریبیة    األولىالمجموعة التجریبیة
  األساسیة

  
نوع 

ت    ع+  س    ختبارا
ت    ع+  س    المحسوبة

    * ت    ع+  س    المحسوبة
  المحسوبة

التمریرة   ٣.٨٦٥  ٢٥  ٢.٩٢٦  ٢٦.٧٢٢  ٤.٣٩٥  ٢٤.٤٤٤  قبلي
  درجة  القصیرة

  ٢.٣٧٦  ٣٢  بعدي
١١.٢٣٣  

٣.٠١٤  ٢٩.٥٠٠  
١٦.٠٩٨  

٣.٧٢٥  ٢٨.٦٦٦  
١٠.٤٠٥  

التمریرة   ٢.٤٥٥  ١١.٥٠٠  ٢.٩٣٠  ١٢  ٢.٢٨٠  ١٢.٤٤٤  قبلي
  درجة  المتوسطة

  ١.٠٤٣  ١٨.٥٠٠  بعدي
٩.١٨٧  

٢.٦١٢  ١٦.٦٦٦  
١٣.٦٠٦  

٢.٠٧٣  ١٥.٧٧٧  
١٤.٢٤١  

التهدیف  ٣.٩٧٤ ٢٤.٥٠٠ ٤.٧٨٧ ٢٧.٢٧٧  ٣.٥٨٥  ٢٦.٥٠٠  قبلي
  درجة  القریب

  ٢.٩٠٨  ٣١.١١١  بعدي
١٠.٥٦٦  

٣.٠٣٨  ٢٩.٠٥٥  
٢.٥٤٧ 

٣.٣٢٧  ٢٧.٦١١  
٦.٦١٠  

التهدیف  ١.٤٥٥ ١٠.٦٦٦ ١.٠١٧ ١٠.٧٢٢  ٠.٩٦٣  ١٠.١١١  قبلي
  درجة  البعید

  ١.٠٧٨  ١٣.٨٨٨  بعدي
١٤.٣٨٣  

٠.٩٨٥  ١٣.٨٣٣  
١٩.٥١٤ 

١.٤٥٠  ١٢.٨٨٨  
٧.٢٠٥  

 ) ٢.١١ = (الجدولیة ) ت (ة  قیمأنعلما ) ١-١٨(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ * 

  -:ما یأتي ) ٥(رقم یتبین من الجدول   
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٣٤

تي التمریـــرة معنویـــة بـــین متوســـطات درجـــات االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي فـــي مهـــار ذات داللـــة وجـــود فـــروق  -١
 سوبةالمحـ) ت ( إذ بلغـت قیمـة األولـى   التجریبیـة لـدى المجموعـة )القریب والبعید( التهدیف و  )القصیرة والمتوسطة (

 جدولیــةال) ت(وهــي اكبــر مــن قیمــة )  ١٤.٣٨٣  ، ١٠.٥٦٦،  ٩.١٨٧ ، ١١.٢٣٣( وعلــى التــوالي لهــذه المهــارات
ویعــزو الباحــث ســبب ذلــك الــى فاعلیــة .  )٢.١١ (  والبالغــة)١-١٨(وأمــام درجــة حریــة) ٠.٠٥ (≤عنــد نــسبة خطــأ 

إن ) " جــوي (  یــشیر إذویر تلــك المهــارات ، تطــفــي المــساعدة والتــي ســاعدت األدواتبــالبرنــامج التعلیمــي المــستخدم 
لــألدوات المــساعدة دورًا مهمــًا فــي تعلــیم المهــارات األساســیة لأللعــاب الریاضــیة لمــا لهــا مــن تــأثیر ایجــابي وفاعــل فــي 

   ).١٤٠ ، ١٩٩١جوي ، ( تطویر تلك المهارات 
 فـــي مهـــارتي التمریـــرة وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـطات درجـــات االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي -٢
المحـسوبة ) ت (  الثانیـة إذ بلغـت قیمـة  التجریبیـةلـدى المجموعـة) القریـب والبعیـد ( والتهـدیف ) القصیرة والمتوسطة (

الجدولیــة ) ت(وهــي اكبــر مــن قیمــة  ) ١٩.٥١٤  ،٢.٥٤٧ ، ١٣.٦٠٦  ، ١٦.٠٩٨(لهــذه المهــارات وعلــى التــوالي 
 ویعـــزو الباحـــث ســـبب ذلـــك إلـــى فاعلیـــة  )٢.١١ ( والبالغـــة )١-١٨(ریـــةوأمـــام درجـــة ح) ٠.٠٥ (≤عنـــد نـــسبة خطـــأ 

اســـتقبال  " أنویــذكر عبــد الخــالق تلــك المهــارات ،   تطــویرفـــيالبرنــامج التعلیمــي والوســائل التعلیمیــة والتــي ســاعدت 
، الخـالق عبـد ( " زیـادة فاعلیـة الـتعلم حیـث تـؤدي كـل حاسـة الـى تعزیـز الـتعلم إلـىالمعرفة عن طریـق حاسـتان یـؤدي 

١٤٨ ، ١٩٨٠( 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـطات درجـــات االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي فـــي مهـــارتي التمریـــرة  -٣
المحــسوبة لهــذه ) ت ( الــضابطة إذ بلغــت قیمــة  لــدى المجموعــة) القریــب والبعیــد ( والتهــدیف ) القــصیرة والمتوســطة (

الجدولیـة عنـد نـسبة ) ت(وهي اكبر مـن قیمـة  ) ٧.٢٠٥،  ٦.٦١٠ ، ١٤.٢٤١ ، ١٠.٤٠٥(المهارات وعلى التوالي 
 التـدریس المـستخدمة لوب إلـى فاعلیـة أسـ ذلـكعـزىیو . )٢.١١ (  والبالغـة)١-١٨(وأمـام درجـة حریـة) ٠.٠٥ (≤خطأ 

  مــن خــالل تنظــیم التكــراراتعلم وســیلة مــؤثرة ومنهجــًا تعلیمیــًا فــي مرحلــة الــتا بوصــفه)األســلوب التقلیــدي ( فــي الــدرس
ـــدریب المـــنظم والمـــستخدم فـــي أســـالیب  ـــة ، إذ أن الت ـــدریسوبتنویعـــات مختلف ـــیم او الت  مـــن حیـــث عـــدد التكـــرارات التعل

) إسـماعیل (شیرویـ ،وتسلسل التمارین جعل التدریب فعاًال ومؤثرًا ، فضًال عن المتعة والتغییر الذي حققه مـن خاللهـا 
لمــنظم ینــتج عنــه زیــادة فــي قابلیــة المــتعلم ، فنتیجــة ألداء التمــارین  بــأن التــدریب ا“)  ادینكــتن وادجیرتــون ( نقــًال عــن 

إسـماعیل ( ”لعدة أیام أو أسابیع أو أشهر ، فأن ذلك یؤدي إلى تطبع أجهزة الجسم على األداء األمثل لتلـك التمـارین  
  وهذه النتائج تسمح برفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة  ).٩٨ ، ١٩٩٦، 

  
  
  
  
  
  
  
   :التهدیفو  تي التمریرةلمهار لمجامیع البحث الثالث  ة البعدیاتعرض نتائج االختبار  ٢-٤

  المختارة البعدیة ختبارات المهاریة النتائج تحلیل التباین بین مجامیع البحث الثالث  في ا )٦ ( رقملجدولا
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٣٥

  المحتسبة) ف (  تمتوسط المربعا  درجات الحریة   مجموع المربعات   مصدر التباین   األساسیةالمهارات 

 ٥٤.١٦٧  ٢  ١٠٨.٣٣٣  بین المجموعات

  )درجة ( التمریرة القصیرة      ٩.٥٣٩  ٥١  ٤٨٦.٥٠٠  داخل المجموعات
   ٥٣  ٥٩٤.٨٣٣  المجموع

٥.٦٧٨*  

  ٣٤.٦٨٥  ٢  ٦٩.٣٧٠  بین المجموعات

  )درجة (  التمریرة المتوسطة  ٤.٠٧١  ٥١  ٢٠٧.٦١١  داخل المجموعات
    ٥٣  ٢٧٦.٩٨١  المجموع

٨.٥٢٠*  

 ٥٥.٦٨٥  ٢  ١١١.٣٧٠  بین المجموعات

  )درجة ( التهدیف القریب      ٩.٥٨٨  ٥١  ٤٨٩  داخل المجموعات
    ٥٣  ٦٠٠.٣٧٠  المجموع

٥.٨٠٨*  

 ٥.٦٨٥  ٢  ١١.٣٧٠  بین المجموعات

  )درجة ( التهدیف البعید         ١.٤١٣  ٥١  ٧٢.٠٥٦  داخل المجموعات
   ٥٣  ٨٣.٤٢٦  المجموع

٤.٠٢٤*  

  ٣.١٥٠) = ٥١- ٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف( قیمة    
مجـامیع البحـث الـثالث   االختبـار البعـدي بـینیتبین وجود فروق ذات داللة معنویة فـي نتـائج ) ٦( رقم من الجدول         

 ( وعلـى التـوالي المحـسوبة ) ف(   ذ بلغـت قـیم  إ )القریـب والبعیـد( التهـدیف و ) القـصیرة والمتوسـطة ( التمریـرة في مهارتي 
وأمــام درجــة ) ٠.٠٥( ≤الجدولیــة عنــد نــسبة خطــأ  ) ف( وهــي اكبــر مــن قیمــة  ) ٤.٠٢٤ ، ٥.٨٠٨ ، ٨.٥٢٠ ، ٥.٦٧٨
ولغــرض اختبـــار       وهــذا یـــسمح بــرفض الفرضــیة الــصفریة وقبـــول الفرضــیة البدیلــة). ٣.١٥٠(والبالغــة   )٥١-٢(حریــة 

بین متوسطات مجموعات أو أسالیب البحث الثالث في االختبارات المهاریة ولتحدید أي أسلوب یتفوق علـى الفروق الممكنة 
    :يما یللمعرفة هذه الفروق وك) دنكن(األخر استخدم الباحث اختبار 

  : عرض وتحلیل نتائج مهارة التمریرة القصیرة١-٢-٤
  ت مهارة التمریرة القصیرة یبین نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطا )٧ ( رقمجدولال

التجریبیة   الضابطة  
  الثانیة

التجریبیة 
  األولى

  
  

    
   المجامیع
  التجریبیة
  

  
-س

  المجامیع

  
L .S.R 

 
  

 -س  ٣٢  ٢٩,٥٠٠  ٢٨.٦٦٦
  المجامیع

التجریبیة 
  األولى

٢.٥  *٣.٣٣٤  ٢.١٦٦  ٣٢   *    

التجریبیة 
  الثانیة

٠.٨٣٤  ٢.٠٥٧  ٢٩,٥٠٠    

   )٠.٠٥ (≤خطأ معنوي عند نسبة   *
ق و  وجـود فـر :مقارنـة متوسـطات نتـائج مهـارة التمریـرة القـصیرة بـین مجـامیع البحـث) ٧(رقـمیتبین من الجدول           

ـــین ةمعنویـــ ـــضابطة ب ـــة والمجموعـــة ال ـــة الثانی ـــى والمجمـــوعتین التجریبی ـــة األول ـــصالحالمجموعـــة التجریبی المجموعـــة (  ول
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٣٦

المحتــسبة  ) L.S.R(وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ٢.٥ ، ٣.٣٣٤( علــى التــوالي فــرق التــاإذ كانــت درج ،)التجریبیــة األولــى
  .) ٢.١٦٦(والبالغة 

وهـي ) ٠.٨٣٤(، إذ كانـت درجـة الفـرق )  التجریبیـة الثانیـة والـضابطة ( وجود فرق غیر معنوي بـین المجمـوعتین  -
  ) .٢.٠٥٧(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( اصغر من قیمة 

   -:مهارة التمریرة المتوسطةعرض وتحلیل نتائج ٢-٢-٤
  نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات مهارة التمریرة المتوسطة  )٨ ( رقمجدولال

التجریبیة   الضابطة  
  الثانیة

التجریبیة 
  األولى

  
  

    
   المجامیع
  التجریبیة
  

-س
  المجامیع

L .S.R 
 

  
١٨.٥٠٠  ١٦.٦٦٦  ١٥.٧٧٧  

 -س
  المجامیع

التجریبیة 
  األولى

١.٨٣٤  *٢.٧٢٣  ١.٤١٥  ١٨.٥٠٠*    

التجریبیة 
    ٠.٨٨٩  ١.٣٤٤  ١٦.٦٦٦  الثانیة

   )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  *  
مقارنة متوسطات نتائج مهارة التمریرة المتوسطة بـین مجـامیع البحـث،إذ أظهـرت النتـائج ) ٨(رقم یتبین من الجدول     

  -:ما یأتي 
لـى والمجمـوعتین التجریبیـة الثانیـة والمجموعـة الـضابطة ولـصالح وجود فروق معنویـة بـین المجموعـة التجریبیـة األو  -

(  وهـي اكبـر مـن قیمـة) ١.٨٣٣ ، ٢.٧٢٣(، إذ كانـت درجتـا الفـرق علـى التـوالي  ) المجموعة التجریبیة األولـى (
L.S.R (  المحتسبة والبالغة)١.٤١٥(.   

وهـي ) ٠.٨٨٩(، إذ كانـت درجـة الفـرق )  التجریبیـة الثانیـة والـضابطة ( وجود فرق غیر معنوي بـین المجمـوعتین  -
   .)١.٣٤٤(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( اصغر من قیمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   -:عرض وتحلیل نتائج مهارة التهدیف القریب٣-٢-٤

  نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات مهارة التهدیف القریب )٩ ( رقمجدولال
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٣٧

یة التجریب  الضابطة  
  الثانیة

التجریبیة 
  األولى

  
  

    
  المجامیع 

  التجریبیة
    

-س
  المجامیع

  
L .S.R 

 
  

٣١.١١١  ٢٩.٠٥٥  ٢٧.٦١١  
 -س

  المجامیع

  التجریبیة األولى
٣.٥  ٢.١٧٢  ٣١.١١١*  

  
٢.٠٥٦  

    

    ١.٤٤٤  ٢.٠٦٣  ٢٩.٠٥٥  التجریبیة الثانیة

   )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  *

 بـین مجـامیع البحـث ، إذ أظهـرت التهدیف القریـب ائج مهارةمقارنة متوسطات نت) ٩ (رقمیتبین من الجدول            
  -:النتائج ما یأتي 

، ) المجموعـة التجریبیـة األولـى (وجود فرق معنوي بین المجموعة التجریبیة األولى  والمجموعة الضابطة ولصالح  -
 ) .٢.١٧٢(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( وهي اكبر من قیمة ) ٣.٥( الفرق ةإذ كانت درج

ــــین المجمــــوعتین وجــــ - ــــوي ب ــــرق غیــــر معن ــــىالتجریبیــــة ( ود ف ــــة األول ــــة الثانی ــــرق )   والتجریبی ، إذ كانــــت درجــــة الف
  ) .٢.١٧٢(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( صغر من قیمة أوهي ) ٢.٠٥٦(

 وهـي )١.٤٤٤(، إذ كانـت درجـة الفـرق )  التجریبیـة الثانیـة والـضابطة ( وجود فرق غیر معنوي بـین المجمـوعتین  -
   .)٢.٠٦٣(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( اصغر من قیمة 

  :یل نتائج مهارة التهدیف البعیدعرض وتحل٤-٢-٤
  نتائج اختبار دنكن لمقارنة متوسطات مهارة التهدیف البعید )١٠ ( رقمجدولال

التجریبیة   الضابطة  
  الثانیة

التجریبیة 
        األولى

   المجامیع
  التجریبیة

-س  
  المجامیع

L 
.S.R 

 
  

١٣.٨٨٨  ١٣.٨٣٣  ١٢.٨٨٨  
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التجریبیة 
    *٠.٩٤٥  ٠.٧٩٢  ١٣.٨٣٣  الثانیة

   )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ     *                       
 بـــین مجـــامیع البحـــث ، إذ د البعیـــمقارنـــة متوســـطات نتـــائج مهـــارة التهـــدیف) ١٠(رقـــم یتبـــین مـــن الجـــدول             

  -:أظهرت النتائج ما یأتي 
، ) المجموعـة التجریبیـة األولـى (وجود فرق معنوي بین المجموعة التجریبیة األولى  والمجموعة الضابطة ولصالح  -

 ) .٠.٨٣٤(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( وهي اكبر من قیمة ) ١(إذ كانت درجة الفرق 
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ــــوي بــــین المج - ــــرق غیــــر معن ــــىالتجریبیــــة ( مــــوعتین وجــــود ف ــــة األول ــــة الثانی ــــرق )   والتجریبی ، إذ كانــــت درجــــة الف
  ) .٠.٨٣٤(المحتسبة والبالغة  ) L.S.R( وهي اصغر من قیمة ) ٠.٠٥٥(

 اكبـروهـي ) ٠.٩٤٥(، إذ كانت درجة الفـرق )  التجریبیة الثانیة والضابطة ( وجود فرق  معنوي بین المجموعتین  -
 ) .٠.٧٩٢(سبة والبالغة المحت ) L.S.R( من قیمة 

  : مناقشة النتائج البعدیة٣-٤
  :والمتوسطة القصیرة التمریرة  مناقشة النتائج البعدیة لمهارة١-٣-٤ 

 األولــىیتبــین أن المجموعــة التجریبیــة )  ٨ ، ٧ (ین    مــن خــالل مــا تــم عرضــه وتحلیلــه مــن نتــائج فــي الجــدول       
قـــصیرة ال  التمریـــرةهـــارة فـــي معلمـــاً كانـــت مـــن أفـــضل المجـــامیع ت ) لـــدرس الوســـائل المـــساعدة فـــي ا(  والتـــي اســـتخدمت

 فـي األساسـیةإلـى أن مهـارة المناولـة هـي مـن المهـارات زو الباحـث سـبب ذلـك ویعـ . الفـروق المعنویـةبدلیل والمتوسطة 
نـسبة مناولـة الكـرة بالقـدم خـالل " أن ) إبـراهیم( ویـذكر  المهـارات اسـتخداما فـي المباریـاتأكثر تعد من إذلعبة كرة القدم 

یكــون التأكیــد " وبهــذا  ) ١٠٦ ، ١٩٩٤إبــراهیم ، (  " مــن مجمــوع المنــاوالت خــالل المبــاراة %) ٩٨(الهجــوم تزیــد عــن 
 فإنهـالـذا    )١٦، ١٩٩٩إسـماعیل والمـولى، (   "بأن فریقًا ال یجیـد المنـاوالت الدقیقـة ال یكـون قـادرًا علـى تحقیـق الفـوز

كــرات (     مـنمـساعدة أدواتفتمـارین المناولـة التـي اسـتخدمت معهـا   وٕاتقانهـامـساعدة مـن اجـل تعلمهـا تتطلـب أدوات 
 علـى أو من حیث كمیة الهواء الذي یحتویه والمناولة علـى حـائط ومـن مـسافات مختلفـة والمناولـة لزمیـل أوزانتلف خبم

 أكثـرساعدت على جعل عملیة الـتعلم  ات من الحركة ومن الثب على حواجز صغیرة أو على عمود المرمى أوشاخص 
، فمـن خـالل شـرح المهـارة  كـان مـستقبًال ومقلـدًا أن أصبح المتعلم مسؤوًال ومشاركًا إلى حد بعیـد بعـد إذفاعلیة وایجابیة 

 المـــساعدة واســتخدام عائــد التغذیــة الراجعــة الذاتیـــة األدواتتلــك ثــم عــرض نمــوذج لتلــك المهــارة ثـــم القیــام باداءهــا مــع 
 واكتـساب التوافــق فـضًال عـن سـرعة تعلـم المهـارة بنـاء وتعلـم المهـارة وتحـسینها شــیئًا فـشیئًا إلـى أدىلخارجیـة كـل ذلـك وا

 التـي اسـتهدفت الوقـوف علـى فاعلیـة اســتخدام واألبحـاثبـان هنالـك العدیـد مـن الدراســات ) ( عثمـان( یـشیر ،والمطلـوب
 تعلم المهارات الحركیة فـي مجـاالت الریاضـة حیـث جـاءت النتـائج وسائل متعددة من الوسائل التعلیمیة والمساعدة على

 المـساعدة األدواتكمـا ان تنـوع  )١٩٨٧،١٥٢،عثمـان) (مثیرة بما ال یـدعو للـشك الـى فاعلیـة وایجابیـة هـذا االسـتخدام 
دماغ  الـى خــزن بـرامج حركیــة عدیـدة فــي الــأدىعملـت علــى جعـل المــتعلم یتعـرض الــى مواقـف متعــددة ومختلفـة والــذي 

بـان ) " وآخـرونكـاظم (ویـشیر  المهـارة تحـت أي ظـرف  أداءى  تلك المهارة مما ساعد على قدرة المتعلم علبأداءیتعلق 
 تــستخدم بوصــفها تمرینــات وأنهــا المــساعدة تــؤدي دورًا فعــاًال فــي اختــصار الــزمن لكــل مرحلــة تعلیمیــة األدوات و األجهــزة

   )٢٨ ، ١٩٨٢ ، وآخرونكاظم "( كات الصعبة  تعلم الحر إمكانیةتمهیدیة تعمل على تسهیل 
  : مناقشة النتائج البعدیة لمهارة التهدیف القریب والبعید٢-٣-٤

یتبـین وجــود فـروق ذات داللــة معنویــة  ) ١٠ ، ٩(مـن خــالل مـا تــم عرضـه وتحلیلــه مـن نتــائج فـي الجــدولین           
تي التهدیف القریـب والبعیـد ولـصالح المجموعـة التجریبیـة  والمجموعة الضابطة في مهار األولىیة بین المجموعة التجریب

 وكــذلك أداءهــا أثنــاء، ویعــزى ذلــك التفــوق الــى ان مهــارة التهــدیف هــي مــن المهــارات التــي تتطلــب دقــة وتركیــز األولــى 
خدم  فــان التهــدیف ســیكون فاشــًال كمــا نــراه فــي العدیــد مــن الباریــات عنــدما یــستوٕاالاســتخدام الجــزء المناســب مــن القــدم 

ومـــن أجـــل نجـــاح مهـــارة (     ) Tealman(قـــال  عـــن ن)  الحیـــالي ( الالعـــب الجـــزء غیـــر صـــحیح مـــن القـــدم ویـــشیر
لـــذا فـــان مهـــارة التهـــدیف تعـــد مـــن  )  ٦١ ، ٢٠٠٧الحیــالي ، ) ( التهــدیف یجـــب تـــوافر صـــفات الدقـــة والقـــوة والـــسرعة 

 أصـعب مـن بأنهـا التهـدیف تكمـن فـي كونهـا تمتـاز أهمیـةبـان  ) ( وآخـرانالخـشاب ( یؤكـده  المهارات الصعبة وهـذا مـا
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 المــساعدة لــألدوات، لــذا فــان اســتخدام الباحــث  ) ٢٢٢ ، ١٩٨٨ ، وآخــرانالخــشاب ) (  فــي اللعــب األخــرىالمهــارات 
 واالرتفاعــات واســتخدام التهــدیف مــن مــسافات مختلفــة وزوایــا اإلحجــام بمختلــف أهــداف( والخاصــة بمهــارة التهــدیف مــن 

 محددة للتهدیف واستخدام الجدار البشري واالصـطناعي ، فـضًال عـن اسـتخدام ضـربات الجـزاء كـل ذلـك كنوأمامختلفة 
 اعتمـاد المـتعلم علـى ذاتـه فـي تنفیـذ سـرعة الكـرة واالتجـاه الـذي یختـاره أصـبح الى تعلم وتطور مهـارة التهـدیف ، اذ أدى
ة لمكـان التهـدیف وتركیـزه علـى حركـة القـدمین والجـزء  الى زیـادة االهتمـام بالـضربة فـضًال عـن مراقبتـه بـصورة دقیقـأدى

 بعیــدًا عــن الحــاالت لــألداءمــن خــالل التنبــؤ  الــى تكــوین ضــبط داخلــي للمــتعلم أدىالمــستخدم مــن القــدم والــذي بــدوره 
فـي ) " Singer( نفـسه والتكـرار نفـسه ویؤكـد باألسـلوبالحرجة مثل تقدیر سرعة الكـرة واتجاههـا وارتفاعهـا والتـي تـؤدى 

ــالتمرین إجــراء التمــرین مكانــه فــي تعلــم المهــارة البــد مــن یأخــذســبیل ان   محــاوالت تنظــیم وتطــویر الظــروف المحیطــة ب
  ) Singer , 1980 , 382(واألداءوتنویعها واالبتعاد عن الخطأ یساعد على تطویر المهارة ویـشارك عملیـًا فـي الـتعلم 

" والـذي انعكـس ایجابیـًا علـى عملیـة الـتعلم  لـألداءظـروف مناسـبة  فـي خلـق یسهم المساعدة األدواتلذا فان استخدام . 
 عامـل مـساعد فـي تحـسین واتقـان ألنهـا إهمالهـا المساعدة وسیلة تعلیمیـة قیمـة یجـب االهتمـام بهـا وعـدم األدواتاذ تعد 

  )     ٢٥٤ ،١٩٧٧أیلین ، (  التي ترافق عملیة التعلم األخطاءمستوى التعلم للمهارات اذ تساعد على تصحیح 
فقـد كانـت  )١٠(رقـم  بالنسبة للفروق بین المجموعة التجریبیة الثانیة والمجموعة الـضابطة كمـا مبـین فـي الجـدول أما -

 فاعلیــة وایجابیــة اســتخدام نمــوذج الــصور  الثانیــة ، ویعــزو الباحــث ذلــك الفــرق الــىالتجریبیــةالفــروق لــصالح المجموعــة 
مـا لهـذه الوسـیلة مـن ممیـزات وفوائـد فهـي تثیـر التـشویق والمتابعـة فعملیـة مــشاهدة ل) الفیـدیو( الثابتـة والـصور المتحركـة 

 ایجابیـًا علـى تعلمهـم ، اذ عملـت هـذه الوسـیلة علـى أثـرتطالب المجموعة الثانیة للوسیلة البصریة الثابتة ثم المتحركـة 
صوت والـصورة والحركـة والتـي یمكـن  ، اذ جمعـت هـذه الوسـیلة بـین الـاألهـدافزیادة تركیز وانتباه الطالب نحو تحقیق 

 بالنــسبة للمهــارة فتظهــر بطیئــة تمكــن الطالــب مــن رؤیــة بعــض التفاصــیل الدقیقــة األداءمــن خاللهــا تغییــر ســرعة حركــة 
الخاصـة بالمهـارة وبـشيء الیمكــن مالحظتهـا بالـسرعة االعتیادیــة ، كمـا ان هـذه الوسـیلة التعلیمیــة تـشترك فیهـا حاســتان 

انــه مــن الطرائــق المــستخدمة فــي تعلــیم المهــارات الحركیــة اســتخدام المــدرس ) " معــوض(  ویــشیر صر والــسمع همــا البــ
معـــوض ، (   مـــع قیـــام المـــدرس بالـــشرح والتعلیـــق لـــألداءللرســـوم او الـــصور المتحركـــة والتـــي تبـــین الطریقـــة الـــصحیحة 

ي الـى زیـادة فاعلیـة الـتعلم حیـث ان استقبال المعرفة عن طریـق حاسـتان یـؤد) " عبد الخالق (   ویؤكد ).٨٩ ، ١٩٧٧
لهــذا فــان رؤیــة الطالــب لنمــوذج مــن مهــارة   ) .١٤٨ ، ١٩٨٠عبــد الخــالق ، ( تــؤدي كــل حاســة الــى تعزیــز التعلــیم 

 تنفیـذ أثنـاء الى خلق صـورة واضـحة لـدى الطـالب أدى) الصور والصور المتحركة(  التهدیف بواسطة الوسیلة التعلیمیة
مقارنــة بالمجموعــة الــضابطة التــي  زیــادة ممارســة التمــارین المهاریــة بــسبب وضــوح الهــدف المهــاري فــضًال عــن األداء

    .للحركات المهاریة المراد تعلمهاافتقرت الى هذا النوع من العرض واكتفت بشرح وعرض من قبل المدرس 
  
  
  :نتائج االحتفاظ لمهارتي التمریرة والتهدیف لمجامیع البحث الثالثومناقشة  عرض ٤-٤

  الختبارات االحتفاظ بمهارتي التمریرة والتهدیف للمجامیع البحث الثالث تحلیل التباین خالصة )١١ ( رقمدولالج

مجموع   مصدر التباین   األساسیةالمهارات 
  المربعات 

درجات 
  الحریة 

متوسط 
  المربعات

) ف(قیمة 
  المحتسبة

  *٧.٢٣٣  ٦٥.٧٢٢  ٢  ١٣١.٤٤٤  بین المجموعات  )درجة ( التمریرة القصیرة 
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  ٩.٠٨٦  ٥١  ٤٦٣.٣٨٩  داخل المجموعات
    ٥٣  ٥٩٤.٨٣٣  المجموع

  ٣٩.٧٩٦  ٢  ٧٩.٥٩٣  بین المجموعات
  )درجة ( التمریرة المتوسطة   ٤.٥٨٦  ٥١  ٢٣٣.٨٨٩  داخل المجموعات

   ٥٣  ٣١٣.٤٨١  المجموع
٨.٦٧٨*  

  ١٠٥.٥٠٠  ٢  ٢١١  بین المجموعات
  )درجة ( التهدیف القریب   ١٣.٤٦١  ٥١  ٦٨٦.٥٠٠  جموعاتداخل الم

   ٥٣  ٨٩٧.٥٠٠  المجموع
٧.٨٣٨*  

  ٩.١٨٥  ٢  ١٨.٣٧٠  بین المجموعات
  )درجة ( التهدیف البعید    ١.٢٤٢  ٥١  ٦٣.٣٣٣  داخل المجموعات

   ٥٣  ٨١.٧٠٤  المجموع
٧.٣٩٦*  

  ٣.١٥٠) = ٥١-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف( قیمة *
 مهارتي التمریرة والتهدیففي والنسبة المئویة لالحتفاظ  ومقدار االحتفاظ ) البعدیة ( األوساط الحسابیة  )١٢(رقم جدول ال

  لمجامیع البحث الثالث

    الضابطة  التجریبیة الثانیة  التجریبیة األولى
  المجامیع

    
  المهارات

  االحتفاظ  بعدي
النسبة 
المئویة 
  لالحتفاظ

  االحتفاظ  بعدي
النسبة 
 المئویة

  لالحتفاظ
  االحتفاظ  بعدي

النسبة 
المئویة 
  لالحتفاظ

التمریرة 
  القصیرة

٩٢.٢٥  ٢٦.٤٤٤  ٢٨.٦٦٦ %٩٣.٤٠٧  ٢٧.٥٥٥  ٢٩.٥٠٠  %٩٤.٢٦٨  ٣٠.١٦٦  ٣٢%  

التمریرة 
  المتوسطة

٨٣.٤٥  ١٣.١٦٦  ١٥.٧٧٧  %٨٥.٦٦٥  ١٤.٢٧٧  ١٦.٦٦٦  %٨٧.٠٨٦  ١٦.١١١  ١٨.٥٠٠%  

التهدیف 
  القریب 

٩١.٧٥  ٢٥.٣٣٣  ٢٧.٦١١  %٩٦.٣٦٨  ٢٨  ٢٩.٠٥٥  %٩٦.٩٦٢  ٣٠.١٦٦  ٣١.١١١%  

التهدیف 
  البعید

٨٦.٢١١  ١١.١١١  ١٢.٨٨٨  %٨٨.٣٥٤  ١٢.٢٢٢  ١٣.٨٣٣  %٨٩.٦٠٢  ١٢.٤٤٤  ١٣.٨٨٨%  

مجـــامیع  وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي نتـــائج اختبـــار االحتفـــاظ بـــین)  ١١(رقـــم  یتبـــین مـــن الجـــدول          
) ف ( إذ بلغــــت قــــیم )  القریـــب والبعیــــد ( والتهــــدیف )  والمتوســــطة القــــصیرة( البحـــث الــــثالث فــــي مهــــارتي التمریـــرة 

الجدولیــة عنــد نــسبة ) ف ( وهــي اكبــر مــن قیمــة  ) ٧.٣٩٦ ، ٧.٨٣٨، ٨.٦٧٨، ٧.٢٣٣(المحــسوبة وعلــى التــوالي 
والــذي یــسمح بــرفض الفرضــیة الــصفریة وقبــول ) . ٣.١٥٠(والبالغــة  ) ٥١-٢(وأمــام درجــة حریــة ) ٠.٠٥( ≤خطــأ 

فـــي الـــدرس قـــد حققـــت )  المـــساعدةاألدوات(  التـــي اســـتخدمت األولـــىوكانـــت المجموعـــة التجریبیـــة .البدیلـــة الفرضـــیة 
، ویعـــزو الباحــث ذلـــك الفـــروق ) ١٢(رقــم مــستوى احتفـــاظ اكبــر مـــن المجمـــوعتین االخــرتین وكمـــا مبــین فـــي الجـــدول 

اإلحـساس بـالكرة وتوجیههـا سـة الكثیـرة فـي  اسـتفادت مـن خـالل الممار األولـى المجموعة التجریبیـة أفراد أن إلىوالتفوق 
ـــالقوة المناســـبة ـــرة الـــى المكـــان المناســـب للمرمـــى وب ـــى مهـــارتي التمری ـــر والممارســـة المـــستمرة عل  ، اذ ان التكـــرار الكثی
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 صغیرة ومتوسطة وكبیرة وشواخص وحواجز ودوائـر ومربعـات مرسـومة أهداف المساعدة من األدواتوالتهدیف بوجود 
المرمــى ومــن مــسافات مختلفــة ســاعد المــتعلم علــى التعــود علــى اســتخدام الجــزء الــصحیح مــن القــدم علــى الحــائط وفــي 

مــن ) التغذیــة الراجعــة الذاتیــة (األخطــاء بالمكــان الــصحیح لــضرب الكــرة واعتمــاده علــى ذاتــه فــي تــصحیح واإلحــساس
 عـــن طریـــق  یـــأتيم فهـــذا ال حركـــي تـــاأداء الحـــصول علـــى أردنـــا إذا) " Robb( ، اذ یـــذكرأدائـــهخـــالل معرفـــة نتیجـــة 

كمـا ان ممارسـة التمـارین بوجـود أدوات  ) Robb , 1972 , 31(  " التغذیـة الراجعـة إلیـه مـضافًا وٕانمـاالتمـرین فقـط 
جعلت المتعلم  یستخدم طرق متعددة من المعالجـة األمـر الـذي یـؤدي إلـى ترمیـز وتمییـز المعلومـات المساعدة مختلفة 

ارات المتعلمة مما یعطي الفرصة لمعرفة أوجـه التـشابه واالخـتالف بـین المهـارات المتعلمـة ، أثناء أداء المهارة أو المه
وهــذا ضــروري ومهــم لتثبیــت المعلومــات فــي الــذاكرة طویلــة األمــد ،كمــا أن تكــرار المهمــة لمــدة زمنیــة معینــة وبتكــرارات 

 مـن قبـل المـتعلم لتعـدیل أو تطـویر الحركـات كثیرة یترك اثرًا أو صورًا مخزونة في ذاكرة المـتعلم وهـذه الـصورة تـستخدم
الالحقــة ، إذ أن تكــرار المهــارة عــدة مــرات ســیؤدي إلــى تحــول المعلومــة مــن الــذاكرة قــصیرة األمــد إلــى الــذاكرة طویلــة 

أن التكــرار یــؤدي ) ( محجــوب( األمــد ممــا یجعــل ســهولة استحــضار واســترجاع هــذه المعلومــة فــي أي لحظــة ، ویــذكر
ومــات إلــى الــذاكرة طویلــة األمــد وهــذا التكــرار یعمــل علــى تنظــیم المــادة الموجــودة فــي الــدماغ والتــي إلــى انتقــال المعل

فـضًال عـن ذلـك فـان وجـود   ).١٨١، ٢٠٠١محجـوب،)( التـذكر تختص بها الـذاكرة ، وأن هكـذا تنظـیم یـسهل عملیـة 
ائه طبقًا للنتیجـة التـي حـصل علیهـا فـي  على المراجعة الذهنیة ألدالمتعلم المساعدة في التمارین  سوف یجبر األدوات
 مـن اجـل الحـصول علـى نتیجـة جیـدة وهـذا التحـسن أدائـه كانت النتیجـة سـلبیة فانـه سـیعمل علـى تحـسین فإذا ، األداء
 من خالل تصحیح سرعة وارتفـاع الكـرة وزاویـة التـسدید ومكـان ضـرب الكـرة والجـزء المـستخدم مـن القـدم كـل ذلـك یأتي

 وهـذا یمنحـه فرصـة كبیـرة وأخـر او تكـرارا وأخـرى ذهنیًا ویتصور المهـارة بـین ممارسـة راجع أدائهتجعله یسوف األمور 
 األدواتان اسـتخدام ) عثمـان (  استجاباته الحركیة التي تلزم للمهارة وذلك عن طریـق تثبیتهـا وتنظیمهـا ویـشیر إلتقان

 طـوره عنـد المـتعلم مـن خـالل تكـرارور الحركـي وت یؤدي الـى بنـاء التـصالمساعدة في تعلم المهارات الحركیة وتطویرها
 إطالــة المــساعدة یــؤدي الــى لــألدواتان اســتخدام الالعــب " ) الــسویدي ( ویؤكــد  ) ١٥١ ، ١٩٨٧عثمــان ،  ( األداء

ان ( ویــــضیف  ) ١١ ، ١٩٩٨الـــسویدي ،  " ( اآللــــي األداء ممـــا یــــؤدي الـــى بإتقــــان المهــــارات الحركیـــة ألداءتـــذكره 
 أداء الحــس حركــي للمهــارات والتــي تــنعكس ایجابیــًا علــى دقــة اإلدراك المــساعدة تــساعد علــى تطــویر تاألدوااســتخدام 

 الحس حركي على العدید من العملیات الفسیولوجیة والتي تشمل نـشاط الجهـاز العـصبي اإلدراكیتوقف  المهارات ، اذ
 وتحـول المتعلمـین بـین وانتقـال ومتنوعـة  مختلفـةأدواتكما ان استخدام   )٤٩ ، ١٩٩٨السویدي ، ( والجهاز العضلي

في الوحـدة التعلیمیـة الواحـدة ، زاد مـن ) التمارینو  األدوات تنوع والتغییر فيال  ( لممارسة التمارین المختلفة أدواتتلك 
إن التكـــرار المـــصحوب ) " غبـــاین(دافعیـــتهم نحـــو أداء التمـــارین بحمـــاس وابعـــد عـــنهم عامـــل الملـــل والرتابـــة ، ویـــذكر 

انـه كلمـا كـان الـدافع لـدى ) " العیـسوي ( ویـضیف). ١٩ ، ٢٠٠١غبـاین ، "(وافع أفضل من التكرار بـدون الـدوافع بالد
  ویــضیف  )٣٥ ، ٢٠٠٣العیــسوي ، (  "المــتعلم قویــًا كــان رغبــة المــتعلم نحــو النــشاط المــؤدي إلــى الــتعلم قویــًا أیــضًا 

 مـن الـتعلم یــنعكس ایجابیـًا او ســلبیًا علـى مــستوى األولــىحلـة  وهـو ان مــا یكتـسبه الطالـب فــي المر أخــراً الباحـث تفـسیرًا 
 فــان االحتفــاظ ســیكون األخــریین مــن المجمــوعتین أفــضلاالحتفــاظ ولمــا كــان االكتــساب فــي الوحــدة التعلیمیــة بــصورة 

 انـه فـي مجـال المهـارات الحركیـة وطـرق"  )توق وعدس ( وهذا یتفق مع ما ذكره  . من تلك المجموعتین ایضًا أفضل
 لتلــك المهــارة وتطورهــا وهــذا یعنــي انــه لــضمان األولــي تبــین ان االحتفــاظ یتناســب ایجابیــًا مــع المــستوى األشــیاءعمــل 
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ـــــ ـــــتعلم ف ـــــى ال ـــــدین بعـــــد مـــــرور زمـــــن مـــــا عل ـــــاظ واســـــتذكار جی ـــــشكل جیـــــد ااحتف ـــــتعلم ب ـــــتم ال ـــــاك حاجـــــة الن ی                   " ن هن
   ) ٢٦٢ ، ١٩٨٤ ، توق ، وعدس( 

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  :االستنتاجات ١-٥
المجموعـــة مـــن كانـــت أفـــضل )  المـــساعدة فـــي الـــدرس األدوات( جریبیـــة األولـــى والتـــي اســـتخدمت أن المجموعـــة الت -

  .  القریب والبعیدهارتي التمریرة والتهدیفالتجریبیة الثانیة والمجموعة الضابطة  تعلمًا لم
 كانـــت أفـــضل فـــي اختبـــار )  المـــساعدة فـــي الـــدرس ألدواتا(  األولـــى والتـــي اســـتخدمت عـــة التجریبیـــةأن المجمو  - 

  .في مهارتي التمریرة والتهدیف القریب والبعید والمجموعة الضابطة  الثانیةاالحتفاظ من المجموعة التجریبیة
  : التوصیات٢-٥
  في كرة القدم  خالل تعلیم المهارات الحركیة علیمیةعملیة التالائل المساعدة المتنوعة في ضرورة استخدام الوس -
فـي  خـالل تعلـیم المهـارات الحركیـة عملیة التعلیمیةال في ) الفیدیوالصور الثابتة و ( التعلیمیة ائلضرورة استخدام الوس -

  .كرة القدم 
  تعلــم المهــارات الحركیــة التعلیمیــة فــيوالوســائل   المــساعدةمزیــد مــن الدراســات للتعــرف علــى فاعلیــة الوســائلال  إجــراء-

  . وفي مختلف األلعاب األخرى 
  :المصادر العربیة واألجنبیة

 :المصادر العربیة -
  ، القاهرة دار الفكر العربي، الجدید في األعداد المهاري والخططي لالعبي كرة القدم :)١٩٩٤(إبراهیم ، مفتي  •

  . مطبعة جامعة الموصل ، بكرة القدم   االختبار والتحلیل: )١٩٩١( إسماعیل ، ثامر محسن وآخران  •
دار الكتــب للطباعــة  ، كــرة القــدمتمــارین التطویریــة ب: )١٩٩٩(المــولى ، موفــق مجیــد و ، ثــامر محــسن  ،إســماعیل •

 . والتوزیع ، عمان ، األردنوالنشر

ین فـــي دقـــة  والـــذراعن تـــأثیر أســـالیب تــــدریبیة لتنمیـــة القــــوة االنفجاریـــة للـــرجلی: )١٩٩٦( إســـماعیل ، ســـعد محـــسن  •
 . أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ،التصویب البعید بالقفز عالیًا في كرة الید 

    ، مصر اإلسكندریة ، الهیئة المصریة العامة للكتب ، ٢ ط ، فن كرة الطائرة :)١٩٧٧(  ، ودیع فرج أیلین •

رســـالة  ، ض األدوات المـــساعدة فـــي مهـــارة التـــصویب بكـــرة الـــسلة اثـــر اســـتخدام بعـــ:)١٩٩٦(بـــسیم، جمـــال شـــكري  •
 ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

( تقنیة التعلیم والمعلومات ، دراسات وأبحاث تقنیة ، إدارة التربیـة والتعلـیم بمحافظـة النمـاص ، وزارة التربیـة والتعلـیم  •
 )موقع االلكتروني 

واسـتخدامات الحاسـوب  التطبیقـات اإلحـصائیة : )١٩٩٩( دیع یاسین ، والعبیـدي ، حـسن محمـد عبـد التكریتي ، و  •
 .، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل  في بحوث التربیة الریاضیة

، دار جـــون ویلـــي للطباعـــة   علـــم لـــنفس التربــويأساســیات :)١٩٨٤(تــوق ، محـــي الـــدین ، وعــدس ، عبـــد الـــرحمن  •
  .نیویورك: والنشر 

 فاعلیــة اســتخدام وســائل مــساعدة لرفــع مــستوى الــتعلم لــبعض المهــارات األساســیة : )١٩٩١(جــوي ، محمــد عنــسي  •
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة البصرة ، في كرة السلة
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  فكر العربي ، القاهرة  ، دار ال٢، ط١ج ، التقویم والقیاس في التربیة البدنیة :)١٩٨٧(حسانین ، محمد صبحي  •
 ، دار الفكــــر ٣ ، ط١ ج، القیــــاس والتقـــویم فـــي التربیــــة البدنیـــة والریاضـــیة : )١٩٩٥( حـــسانین، محمـــد صـــبحي  •

 .العربي ، القاهرة

 أثــر اخــتالف أســالیب الــتحكم بمكونـــات الحمـل التــدریبي ألبــدني فــي : )٢٠٠٧( الحیـالي ، معــن عبــد الكـریم جاســم  •
 أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیة ، والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباببعض المتغیرات البدنیة

 ، جامعة الموصل

 اثر استخدام بعض األجهزة واألدوات المساعدة فـي تعلـیم بعـض المهـارات : )١٩٩٧( خالد ، عبد المعین صبحي  •
 .بیة الریاضیة ، جامعة الموصل  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التر  ،األساسیة بكرة القدم

  .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،١ ط ،كرة القدم :)١٩٨٨( وآخران ، زهیر قاسم ، الخشاب •

  .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،٢ ط ، كرة القدم :)١٩٩٩( وآخران ، زهیر قاسم ، الخشاب •

 دار ابن األثیر ، كرة القدم ـ مهارات ـ اختبارات ـ قانون :)٢٠٠٥ ( یونسمعتز ذنون، و زهیر قاسم الخشاب ، •
  .للطباعة والنشر ، الموصل

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

 مطبعـة جامعـة الموصـل ،راعیـة تصمیم وتحلیـل التجــارب الز : )١٩٨٠( الراوي ، خاشع ،وخلف اهللا ، عبد العزیز  •
 .، الموصل 

 بنـــاء بطـــاریة اختبـــار للمهـــارات األساســـیة بكــرة القـــدم لالعبـــي شـــباب محافظـــة : )٢٠٠١( الــراوي ، مكـــي محمـــود  •
   أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ،نیـنوى 

بعــــض األدوات المــــساعدة فــــي مــــستوى اإلدراك الحــــس اثــــر اســــتخدام  : )١٩٩٨( الــــسویدي ، احمــــد حامــــد احمــــد  •
رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة،  ، الحركــي فــي بعــض المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة

 .جامعة الموصل

 دار الكتـب للطباعـة والنـشر  ، اإلعـداد الفنـي والخططـي بـالتنس: )١٩٩١( شوكت ، هالل عبـد الـرزاق ، وآخـران  •
 .جامعة الموصل ، 

  االختبـــارات ومبــــادئ اإلحــــصاء فــــي : )١٩٨٧( عبـــد الجبــــار ، قــــیس نـــاجي ، وبسطویــــسي ، بسطویــــسي احمــــد  •
 . مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ،المجال الریاضي

 .اإلسكندریة ، مصر ،دار الكتب الجامعیة، ٢  ط،التدریب الریاضي :)١٩٨٠(عصام ، عبد الخالق •

 دراسـة اثـر اسـتخدام بعـض الوسـائل المـساعدة فـي تعلـم المهـارات األساسـیة للعبـة : )١٩٩٠(عبـد الـرحمن ، دولـت  •
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة،جامعة البصرة، التنس لطالبات كلیة التربیة الریاضیة 

 . مصر  دار الكتب الجامعیة ، اإلسكندریة ، ،التربیة الریاضیة : )١٩٨٩(الفتاح ، لطفي  عبد •

  ، دار القلم للنشر والتوزیع ، الكویت ،  ١ ط ، التعلم الحركي والتدریب الریاضي:)١٩٨٧(عثمان ،محمد  •

ـــنفس : )١٩٩٩( ، وراتـــب ، أســـامة كامـــل عـــالوي ، محمـــد حـــسن  •  البحـــث العلمـــي فـــي التربیـــة الریاضـــیة وعلـــم ال
 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٢ط ،الریاضي 

 .org.iraqacad.www التعلم الوسائل التعلیمیة المساعدة على : )٢٠٠٧ (علي ، عادل فاضل  •
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فــي تنمیــة بعــض الــصفات البدنیــة ) الفیــدیو(اثــر اســتخدام الوســیلة التعلیمیــة لجهــاز  :)٢٠٠٢( ولیــد وعــداهللا، علــي •
كلیــة ، العــدد التاســع والعــشرون، المجلــد الثــامن،لــوم الریاضــیة  مجلــة الرافــدین للع، بكــرة الطاولــةاألساســیةوالمهــارات 

 .جامعة الموصل، التربیة الریاضیة

  . ار أسامة للنشر ، عمان ، األردن ،  د١ ط ، سیكولوجیة التعلم والتعلیم:)٢٠٠٣(العیسوي،عبد الرحمن محمد  •
المـــسیرة للنـــشر والتوزیـــع والطباعـــة ،  دار  ، الـــتعلم الـــذاتي بالحقائـــب التعلیمیـــة: )٢٠٠١( غبـــاین ، عمـــر محمـــود  •

 .عمان ، األردن 

 . مطبعة دار الفكر ، مصر ، السباحة تعلیم ، تدریب ، قیاس : )١٩٨٢ ( وآخرونكاظم ، مصطفى  •

 ، دار وائـل ١ ط،الـتعلم الحركـي وجدولـة التـدریب الریاضـي ) موسوعة علـم الحركـة (: )٢٠٠١( محجوب ، وجیه  •
  .ألردن للطباعة والنشر ، عمان ، ا

  ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، القاهرة٣ طرق التدریس في التربیة الریاضیة ، ط:)١٩٧٧(، حسن سید معوض •

  والتطویر  قسم التدریب  العربي إلدارة الموارد البشریة المنتدى •

 اثر استخدام ثالثة برامج تعلـیمیة في اكتـساب فـن األداء ودقـة اإلنجـاز : )٢٠٠٤( النجاري ، إحسان قدوري أمین  •
رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة ، ســنة ) ١٣-١٢(لــبعض المهــارات الحركیــة بلعبــة التــنس األرضــي لألعمــار 

 .لالتربیة الریاضیة،جامعة الموص

ــم مهــارة الــشقلبة   مقارنــة بــین:)١٩٨٤( وســف ، فــضیلة حــسین ی • اثــر اســتخدام بعــض الوســائل التعلیمیــة علــى تعل
 جلد السابع ، جامعة حلوان ، مصر  بحث منشور ، مجلة دراسات وبحوث ، الم،الجانبیة على األرض

 علـى حــصان األمامیــةیـدین اثـر اســتخدام بعـض الوسـائل التعلیمیــة فـي تعلــم قفـزة ال :)١٩٩٢( ذنــون أفـراحیـونس ،  •
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل ،القفز

   :األجنبیة المصادر -
        •     Singer , N .Robert ( 1980 ) Motor Learning and human performance ، 
Macmillan PUB.CO.INC .New York . U.S.A. 

   
        •     Robb, D. Margnte ( 1972 ) The dynamics of motor skills acquisition prentice ، 
Hill , Englewood , Cliffs , New Jersey . 

  
استبیان لجنة المختصین حول تحدید أهم عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المؤثرة                                       )١(رقم الملحق 

  رات األساسیة بكرة القدم واختباراتهافي تعلم المها
   .المحترم . ………………السید الخبیر 

اثر استخدام بعض الوسائل المساعدة والتعلیمیة في التعلم واالحتفاظ بمهـارتي (یروم الباحث إجراء البحث الموسـوم           
ونظـرًا .الـسنة الدراسـیة األولـى / معـة الموصـل  جا–وعلـى طـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة ) التمریرة والتهدیف في لعبة كرة القـدم

  -:لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في هذا المجال یرجى 
  .اختیار أهم عناصر اللیاقة البدنیة من بین العناصر المطروحة  ) ١
ة في حالة اختیار العنصر یرجى اختیار االختبار األمثل لذلك العنصر مـن بـین مجموعـة االختبـارات البدنیـة المطروحـ ) ٢

  ..لذلك العنصر 
 .إضافة أي عنصر لم یتم ذكره مع ذكر االختبار المناسب للعنصر المضاف  ) ٣
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 ١٤٥

  :بدنیة واالختبارات التي تقیسها العناصر ال
   القوة االنفجاریة للذراعین- :اوال  

  . مسافةألبعدرمي كرة طبیة من وضع الجلوس على الكرسي من الثبات  •
   القوة االنفجاریة للرجلین -:ثانبًا 

 .الطفر العریض من الثبات •

  .القفر العمودي من الثبات •
   السرعة االنتقالیة- :ثالثاً   

 .من البدء العالي) م ١٠٠( ركض  •

 ). ثوان ٦( السرعة االنتقالیة في زمن  •

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

  ).ةیارد ٥٠( عدو  •

   القوة الممیزة بالسرعة -:رابعاً 
 ) . ثانیة ٢٠( هما في ثني الركبتین ومد •

 .) ثوان ١٠( الحجل ألقصى مسافة في  •
 .الوثب العریض من الثبات من دون استخدام الذراعین •

 .ثالث حجالت ألكبر مسافة لكل رجل على حده •

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

 .من وضع االنبطاح مد الجذع خلفاً  •

 .مام واألسفل من الوقوف على الصندوقثني الجذع إلى األ •

   الرشاقـة-:سادساً 
 .الركض المتعرج بین الشواخص •

 ).م ٧( الركض بین الشواخص لمسافة  •

 .الجري المتعرج بین الموانع •

  .الجري المكوكي •
  
   التوافـق -:سابعاً   

 .نط الحبل •

 .الجري •

  .الحبو •
  .الئم لذلك العنصرأي عنصر أخر ترونه مناسبًا مع ذكر االختبار الم***       

  
  استبیان لجنة المختصین حول تحدید أهم االختبارات المهاریة في كرة القدم  )٢( رقم الملحق 

  .المحترم . ………………السید الخبیر 
اثر استخدام بعض الوسائل المساعدة والتعلیمیة في التعلم واالحتفاظ بمهـارتي (یروم الباحث إجراء البحث الموسـوم           

الـسنة الدراسـیة األولـى ونظـرًا /  جامعـة الموصـل –وعلى طالب كلیة التربیـة الریاضـیة .  )یرة والتهدیف في لعبة كرة القدمالتمر 
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 ١٤٦

لما تتمتعون به من خبرة ودرایـة فـي هـذا المجـال ، یرجـى تحدیـد أهـم االختبـارات المهاریـة المناسـبة للمهـارات المـذكورة ، وٕاضـافة 
 .ماً ئ مالأكثرأي اختبار ترونه 

  وحدة القیاس  االختبارات المرشحة  اسم المهارة  ت

  
١-١  

  :دقة التمریرات
  دقة التمریرة القصیرة

متــر علــى الــشواخص ) ١٥(دقــة التمریــرة القــصیرة مــن مــسافة . أ
  .كرات) ٨(في الجهات األربعة 

دقة التمریرة القصیرة والمرتدة من مقعـدین سـویدیین والقابلیـة . ب
  .ثانیة) ٣٠(الحركیة مع الكرة لمدة 

متـر ) ١٠(دقة التمریرات القصیرة على المـسطبة مـن مـسافة . ج
  .كرات) ٩(

  الدرجة
  

الزمن في عدد 
  المرات
  الدرجة

٢-١  
دقة التمریرة 

  المتوسطة

دوائــر مــن مــسافة ) ٤(قیــاس دقــة التمریــرات المتوســطة علــى . أ
  .كرات) ١٠(یاردة، ) ٢٠(

ائـر مـن مـسافة دو ) ٣(قیاس دقـة التمریـرات المتوسـطة علـى . ب
  .كرات) ٥(متر، ) ٢٠(

دوائـــر لمـــسافة ) ٥(قیـــاس دقـــة التمریـــرات المتوســـطة علـــى . ج
  .كرات) ٥(متر، ) ٢٥(

 ثـالث دوائـر ىقیاس دقة التمریرات المتوسطة من الدحرجة علـ. د
  .كرات) ٣(متر، ) ٢٥( مسافة نم

  

  الدرجة
  

  الدرجة
  

  الدرجة
  

  الدرجة

  
  

١-٢  
  
  
  
  

  :دقة التهدیف
  یف القریبدقة التهد

ــى مــستطیل مقــسم مــن بعــد . أ دقــة وســرعة التهــدیف القریــب عل
  .ثانیة) ٣٠(قدم في ) ٢٠(

دقة التهدیف القریب علـى ثـالث دوائـر مرسـومة علـى الحـائط . ب
 التــوالي مـــن مـــسافة ىمتــر علـــ) ١.٥،١,٠.٥(أنــصاف أقطارهـــا 

  .كرات) ١٠(متر، ) ٢ (دمتر لترت) ١٢(
ى هـدف مرسـوم علـى حــائط دقـة وسـرعة التهـدیف القریـب علـ. ج

  .ثانیة) ٣٠(قدم خالل ) ٩(من مسافة 

  الدرجة–الزمن 
  

  عدد المرات 
  
  

  عدد المرات

  دقة التهدیف البعید  ٢-٢

 المرمـى ىمتر عل) ١٦(كرات لمسافة ) ٦(دقة التهدیف البعید . أ
  .المقسم

دقة التهدیف البعید من مناطق مختلفـة وعلـى الجهـة القریبـة . ب
  .كرات) ٣(یاردة ) ٣٠(من مسافة 

  .كرات على هدف مقسم) ١٠(دقة التهدیف البعید . ج
)  كـرات ٥(دقة التهدیف البعید على هدف بداخلـه هـدف كـرة یـد  

  ) م ٢٠( من مسافة 

  الدرجة
  

  الدرجة
  

  الدرجة
  الدرجة

  
   السادة الخبراء والمختصینأسماء)٣(رقم لملحق ا
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٤٧

أسماء الخبراء   ت
المھار  البدني  والمختصین

  الكلیة والجامعة  ختصاصاال  ي

   جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  د زھیر قاسم الخشاب.أ  ١
د مكي محمود .أ  ٢

  الراوي
   جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   القیاس والتقویم  ♠  ♠

 جامعة – والفنیة مدیریة الریاضة الجامعیة  القیاس والتقویم  ♠  ♠  د ولید خالد رجب .م.أ  ٣
  الموصل

 جامعة –مدیریة الریاضة الجامعیة والفنیة   علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  د معن عبد الكریم.م  ٤
  الموصل

 جامعة –مدیریة الریاضة الجامعیة والفنیة   التعلم الحركي  ♠  ♠  م جمیل محمود.م  ٥
  الموصل

   جامعة الموصل–الریاضیة كلیة التربیة   علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  م طارق حسین .م   ٦
 جامعة –مدیریة الریاضة الجامعیة والفنیة   علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  م ھادي احمد.م  ٧

  الموصل
 جامعة –مدیریة الریاضة الجامعیة والفنیة   علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  م ادھام صالح.م  ٨

  الموصل
 جامعة –ضة الجامعیة والفنیة مدیریة الریا  علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  م محمود حمدون.م  ٩

  الموصل
 جامعة –مدیریة الریاضة الجامعیة والفنیة   علم التدریب الریاضي  ♠  ♠  م محمد شاكر.م  ١٠

  الموصل

  
  
  
  
  
  
  
  

  مواصفات وٕاجراءات االختبارات البدنیة والحركیة  )٤( رقم ملحق ال
  االختبار األول

  .القفز العمودي من الثبات :اسم االختبار 
  .قیاس القوة االنفجاریة لعضالت األطراف السفلى: من االختبار الهدف 
  .جدار مدرج وبارتفاع مناسب ، مانیزیا :  المستخدمة األدوات

  :إجراءات االختبار 
  . یقف المختبر بحیث یواجه الجدار بأحد كتفیه ، بعد غمس یده في المانیزیا-
المة على الجـدار عنـد أقـصى نقطـة تـصل إلیهـا یـده ، ویجـب مالحظـة  یقوم المختبر برفع ذراعه على كامل امتدادها لعمل ع-

  .عدم رفع الكعبین من على األرض ، ویسجل الرقم الذي تم وضع العالمة أمامه بعد ذلك یخفض یده
مـًا عالیـًا  من وضع الوقوف یمرجح المختبر الذراعین امامًا عالیًا ثم امامًا أسفل خلفًا مع ثني الـركبتین نـصفًا ثـم مرجحتهمـا اما-

  .  مع فرد الركبتین للوثب العمودي إلى أقصى مسافة یستطیع الوصول إلیها لعمل عالمة أخرى بأصابع الید
  .أفضلهما یعطى المختبر محاولتین تسجل له -:طریقة التسجیل 
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٤٨

ة التــي یتمتــع بهــا المختبــر  تقــاس المــسافة الواقعــة بــین العالمــة األولــى والعالمــة الثانیــة ، والتــي تعبــر عــن مقــدار القــوة العــضلی-
  . )٣٧٨ ، ١٩٨٧حسانین ، (     .مقاسًا بالسنتمتر

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

  . قیاس السرعة االنتقالیة  :االختبار الهدف من 
( ة على األرض المسافة بـین الخـط األول والثـاني  ساعة توقیت الكترونیة ، ثالثة خطوط متوازیة مرسوم : المستخدمة األدوات

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

  )م ٣٠( لث الزمن ابتداءًا من الخط الثاني حتى وصوله إلى الخط الثا
وألقـرب ) من الخط الثاني حتى الخط الثالث ) ( م ٣٠( یسجل للمختبر الزمن الذي استغرقه في قطع مسافة  :طریقة التسجیل 
   )٣٨١ ، ١٩٩٥حسانین ، .                                     ( جزء من الثانیة 

  ثالثاالختبار ال
  .م ٧الركض بین الشواخص لمسافة  :اسم االختبار 

  . قیاس الرشاقة : الهدف من االختبار 
  .  ستة شواخص ، ساعة توقیت الكترونیة:  المستخدمة األدوات

( عن خط البدایة ، وتوضع خمسة شواخص  أخـرى المـسافة بینهـا) م ٢( یوضع الشاخص األول على بعد  :إجراءات االختبار 
  .ٕایابًا ، ویبدأ الالعب بالركض السریع بین الشواخص ذهابًا و ) م ١

 عند إعطاء اإلشارة بالبدء تبدأ الساعة بالتوقیت من لحظة االنطالق حتى الوصـول إلـى خـط النهایـة ویحـسب :طریقة التسجیل 
 )                                                           ١٤٧ ، ١٩٩١إسماعیل ، وآخران ، .                ( الزمن ألقرب جزء من الثانیة 

  
  
  
  
  

  رابعاالختبار ال
  .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 :  المستخدمة األدوات

قف المختبر على الصندوق مرتفع مع ضـم القـدمین ومـد الـركبتین كـامًال ویثنـي الجـذع إلـى األمـام واألسـفل ی :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
  . إذا لم تصل أطراف األصابع مستوى سطح الصندوق كانت القراءة بالسالب وبالسنتمتر :التسجیل طریقة 

  .  إذا تخطت مستوى السطح إلى األسفل كانت القراءة بالموجب وبالسنتمتر -
   )٣٩٨ ، ١٩٨٧لجبار ، وبسطویسي ، عبد ا    ( 
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٤٩
 م٦ م٤ م٢

  
  مواصفات وٕاجراءات االختبارات المهاریة)٥(رقم الملحق 

  ختبار األولاال
  اختبار التمریرة القصیرة : اسم االختبار 

   .أمتار) ١٠(التمریرة القصیرة لمسافة قیاس دقة  : الهدف من االختبار   
  .شریط قیاس ،  ملعب كرة قدم) ٩(كرات قدم قانونیة عدد  :  األدوات المستخدمة  

) ١٠(أمتار ، وتوضع المسطبة على بعد ) ٣(متار ویكون طول كل خط أ) ١٠(یرسم خطان متوازیان البعد بینهما  :   إجراءات االختبار
 . أمتار من خط البدایة ، وتوضع الكرات خلف الخط اآلخر

عند سماع صافرة البدایة ینطلق المختبر باتجاه الكرات لیستلم كرة القدم ثم یدحرجها باتجاه المسطبة وقبل الوصول  : األداء   طریقــة 
وثالث كرات على ) ٤(ر الكرة باتجاه المسطبة ، بحیث توجه ثالث كرات باتجاه الوسط ، كما موضح في الشكل إلى خط البدایة تمر 

  .یمین المسطبة ، وثالث كرات على یسار المسطبة ، ویستمر األداء بهذه الطریقة لحین االنتهاء من الكرات التسعة
 عدم إصابة الكرة للمسطبة تعد المحاولة فاشلة ، ویجب التأكید على عودة في حالة اجتیاز الكرة خط البدایة أو :   توجیهات االختبار

المختبر إلى الكرة التالیة بعد أداء التمریرة ، وعند وقوع الكرة على الخطوط بین األقسام تحتسب الدرجة عند وقوع الجزء األكبر من الكرة 
  .في ذلك القسم

وفي حالة مناولة الكرة إلى یمین المسطبة ) أ(سط المسطبة یكون التقسیم كما في الشكل  في حالة مناولة الكرة إلى و : طریقة التسجیل   
ویـتم جمـع الـدرجات التـي ) ج(وفي حالة مناولة الكرة إلى وسط المـسطبة یكـون التقـسیم كمـا فـي الـشكل ) ب(یكون التقسیم كما في الشكل 

  . حصل علیها المختبر من المحاوالت التسع
        ٥    ٤    ٣    ٢   ١             ١   ٢     ٣   ٤   ٥         درجة١   ٢   ٤    ٤    ٢    ١

  
  )ج( الشكل                  )                ب(الشكل                                          )أ(الشكل              

  .)٨٦- ٨٥ ، ٢٠٠٥ن ، الخشاب وذنو (      یوضح اختبار التمریرة القصیرة  )٢(الشكل 
  
  
  

  االختبار الثاني
   المتوسطةةاختبار التمریر  : اسم االختبار

   .التمریرات المتوسطة قیاس دقة   :الهدف من االختبار    
  .، بورك ، ملعب كرة قدم) ٥(شریط قیاس ، كرات قدم عدد  :    األدوات المستخدمة

  )٢ ،  ٤ ، ٦( وتعطى لها درجات على التوالي ، )  م٦م ، ٤ ، م٢( أقطارها رسم ثالثة دوائر متحدة المركزی : األداء طریقــة 
  .) م ٢٠( حیث یكون مركز الدوائر نقطة البعد بین خط البدایة والدوائر الثالث والتي تكون بمسافة 

  .محاوالت متتالیة ) ٥( تعطى للطالب  :طریقة التسجیل  
  .الخمس محاوالتتحسب عدد الدرجات التي حصل علیها الطالب من  -
 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 -
                                                                            

٣  ١  ٥  ٣ ١  ٢  ٥  ٣  ٤ ١  ٤  ١  ٣  ٢ ٥  
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 ............سائل املساعدة والتعليمية يف التعلم واالحتفاظ مبهارتياثر استخدام بعض الو

 ١٥٠

    
                        درجة                                            ٦                         

  لالعبا                                                
   م                           الكرات٢٠         درجة                  ٤                         
  جة                   در ٢                    

  )٢١٣ ، ١٩٩٩الخشاب وآخران ، (                                                                                   
  یوضح اختبار التمریرة المتوسطة )٣(الشكل                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االختبار الثالث
  .التهدیف على المستطیالت المتداخلة  :اسم االختبار

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

  :ألرض أبعادها كاألتي ترسم أربعة أهداف مستطیلة على حائط أملس عمودي على ا   :إجراءات االختبار 
  

   قدم١٨×٦المستطیل الثالث    قدم١٢×٤المستطیل الثاني    قدم٦×٢المستطیل األول  
   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(رة بإحدى قدمیه نحو الحائط محاوًال تصویبها نحو الهدف الصغیر یقوم الالعب بركل الك

  ثانیة) ٣٠(الزمن المقرر لالختبار وهو 
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 ١٥١

المـستطیل                المستطیل الثالـث درجتـان       درجة٣المستطیل الثاني   درجة ٤ المستطیل األول :طریقة التسجیل 
  واحدةالرابع   درجة 

  . الكرة أي من المستطیالتسصفر عندما ال تلم
  .یسمح بركل الكرة بأي من القدمین :التوجیهات 

  . لالعب بركل الكرة نحو الهدف إال بعد رجوعها إلى خط البدایةحال یسم -
  
  
  

 قدم                                               ٨        ٦           ٤        ٢                              ٤          ٣           ٢         ١  درجة
٦  
    ١٢  
    ١٨    
    ٢٤  

  
       قدم

  
   قدم٢٠                      

  خط البدایة                                                                                                                      

                                               الالعب                          كرات                                                       
   )٣٩- ٣٨ ، ١٩٩٧خالد ، (                                                         

   یوضح اختبار التهدیف على المستطیالت المتداخلة )٤(الشكل 
  
  
  
  

  رابعاالختبار ال
  ) م ٢٠( من مسافة )  كرات ٥( دقة التهدیف البعید على هدف بداخله هدف كرة ید : اسم االختبار 

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

  :إجراءات االختبار 
مترًا عن المرمى ، یقوم الالعب بتصویب الكرة بقـوة وغیـر متدحرجـة علـى  ) ٢٠( توضع الكرات عند نقطة التصویب على بعد 

  .     ضل وبأي جزء من القدماألرض ولالعب الحریة في استخدام الرجل األف
  : مجموع الدرجات لخمس كرات وتحسب الدرجات كاألتي :طریقة التسجیل 

  . درجات  ) ٤( الجزء األیمن من المرمى  •
  .درجات  ) ٤( الجزء األیسر من المرمى  •
  .مرمى كرة الید درجتان •
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 ١٥٢

١ 

  .درجة ) ١( ارتطام الكرة بالعمود والعارضة  •
  . درجة  )٢٠( مجموع درجات االختبار  •

 . تعطى لالعب محاولتان وتحسب المحاولة األفضل:التوجیهات 

                                                 
  

       درجة٤  ١   ٢   ١   ٤                                                            
  
  
  
  
  
  
  

  الالعب                      
  ) ٩٩ ، ٢٠٠١الراوي ، ( 

  یوضح اختبار دقة التهدیف البعید على هدف بداخله هدف كرة ید  ) ٥( الشكل 
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