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اثر استخدام أسلوبي جدولة التمرین العشوائي والتمرین المتسلسل في 
  تطویر األداء المهاري للرجل غیر المفضلة لالعبي كرة القدم

  

  د نوفل فاضل رشید .م
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  :ف البحث إلى  یهد-
المتسلــسل فــي تطــویر التمــرین التمــرین العــشوائي و  جدولــة أســلوبي اســتخدام اثــر الكــشف عــن .١

   .كرة القدمب لدى العبي نادي كرملیس غیر المفضلة للرجل األداء المهاري
األداء المتسلــسل فــي تطــویر التمــرین التمــرین العــشوائي و  جدولــة أســلوبي اســتخدام اثــر مقارنــة .٢

  . في االختبار البعدي كرة القدمب نادي كرملیسلالعبي   غیر المفضلة للرجلالمهاري
 تم استخدام المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة مشكلة البحث ، تكونت عینة البحث من العبـي -

ــًا  ، تــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین  )٢٤(نــادي كــرملیس الریاضــي بكــرة القــدم والبــالغ عــددهم  العب
عبــًا لكــل مجموعــة تــم إجــراء عملیــة التكــافؤ بــین أفــراد عینــة البحــث فــي ال) ١٢(تجــریبیتین وبواقــع 

ــــة والطــــول والعمــــر وبعــــض عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة والحركیــــة وبعــــض المهــــارات  متغیــــرات الكتل
  .األساسیة في كرة القدم 

وحـــدات ) ٣(وزعـــت خاللهـــا الوحـــدات التدریبیـــة وبواقـــع   اســـتغرق تنفیـــذ البرنـــامج خمـــسة أســـابیع-
دقیقــــة ، واســــتخدم الباحــــث االختبــــارات ) ٩٠(ة فــــي األســــبوع لكــــل مجموعــــة زمــــن الوحــــدة تعلیمیــــ

  .والمقاییس والمقابلة كوسیلة لجمع المعلومات
االنحـــــراف  ، الوســـــط الحـــــسابي( تــــم معالجـــــة البیانـــــات باســــتخدام الوســـــائل اإلحـــــصائیة اآلتیــــة -

  غیـــرلوســـطین حـــسابیین )ت ( اختبـــار ،  .مـــرتبطینلوســـطین حـــسابیین ) ت ( اختبـــار،المعیاري
  .) مرتبطین

  : واستنتج الباحث ما یأتي -
األداء  تطــویر  فــيایجــابيتــأثیر )  المتسلــسل العــشوائي ، و ( التمــرین  جدولــة ألســلوبي كــان  .١

  .بكرة القدم لدى العبي نادي كرملیس  غیر المفضلة للرجلالمهاري
لــة التمــرین المتسلــسل فــي  مــن أســلوب جدو كــان األفــضلجدولــة التمــرین العــشوائي إن أســلوب  .٢

  .العبي كرة القدم ل  غیر المفضلة للرجلاألداء المهاريتطویر 

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
The impact of  using  Blocked and Random scheduling 

practice styles in developing skill performance for the 

undominant leg for football players 
Lecturer.Dr. Nawfel. F. Rashid 

Mosul university / college of physical education 

 
1. To explore the impact of using  blocked and Random scheduling 

practice styles  in developing the skill performance for the 
undominant leg for football players. 

2. To compare in post-test the impact of using  blocked and Random 
scheduling practice styles  in developing the skill performance for 
the undominant leg for football players 

- Experimental method was used to suit the nature of the study , 
sample of the study consisted of (24) players , which they 
represented the Karamles sport club players , which divided into two 
equal empirical groups, each group consisted of (12) players for each 
group ,  equivalent and homogeneous was done for the sample in 
variables of ( mass , length , age , some of motor and physical 
elements , some of basic skills in football.          

- Program period was (5) weeks , (3) learning units in a week for each 
group , time for each unit was (90) minutes . The research used the 
tests and measurements as a tools for the research in pre-post skills 
tests. 

-  Data was treated statistically by using the { Arithmetic mean , 
standard deviation ,(T) test for the paired and unpaired samples } . 

- The researcher concluded the following :- 
1. The  blocked and Random scheduling practice styles have normal 

effect in developing the skill performance for the undominant leg for 
football players hn Karamles club . 

2. The Random scheduling practice styles was better than the  blocked 
scheduling practice styles in developing the skill performance for the 
undominant leg for football players Karamles club. 
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 ١٧٢

  : التعریف بالبحث -١
  : البحث وأهمیةالمقدمة  ١-١

عد التطور المستمر في عملیتي التعلیم والتدریب الریاضي مـن سـمات عـصرنا الحـالي  ی         
 إلــى مــن ســنة  المقیــاس للتقــدم الحــضاري عنــد الــشعوب ، فالعــالم یتقــدم تقــدمًا ســریعاً أصــبحبحیــث 

 التــي األلعــاب فلعبــة كــرة القــدم واحــدة مــن . الجماعیــةاأللعــاب ام الفردیــة األلعــاب فــي  ســواءً أخــرى
  .تطورت تطورًا كبیرًا منذ نشوءها

 مختلـــف فـــي حظیـــت باهتمـــام متزایـــد  واحـــدة مـــن الفعالیـــات الریاضـــیة البـــارزة التـــيفهـــي 
لـــى فـــي العـــالم و ع اللعبـــة الـــشعبیة األالبلـــدان وعلـــى صـــعید المـــستویات كافـــة وأصـــبحت دون منـــاز 

، وبسبب هذه الشعبیة الكبیرة لهـا انـصب اهتمـام البـاحثین ارسها الجمیع في أي وقت وأي مكانیم
فــضًال ، ناحیــة البدنیــة والخططیــة والنفــسیة تطویرهــا مــن خــالل رفــع مــستویات الالعبــین مــن الإلــى

لي اهتمامــًا كبیــرًا بممارســي هــذه تطــویر الجانــب المهــاري لــدیهم، وأصــبحت جمیــع الــدول تــو عــن 
 المـــستویات العالیـــة لرفـــد المنتخبـــات إلـــىعـــدادًا ســـلیمًا والوصـــول بهـــم إعـــدادهم إجـــل أاللعبـــة مـــن 

وتــشتمل لعبــة كــرة . )  ٩، ١٩٩٧آالركــي،  ( الوطنیــة وضــمان مــستقبل اللعبــة وتطویرهــا وتقــدمها
لتعلیم المبكر والمستمر لكي یتعلمها  اإلىالقدم على مهارات كثیرة ومتنوعة وتحتاج هذه المهارات 

 تبعــًا للفروقــات  الفردیــة أخــر إلــى ویتقنهــا وتتبــاین درجــة تعلــم هــذه المهــارات مــن العــب العــبال
   .) ٢ ، ٢٠٠٤،الحسیني(بینهما كالفروقات الجسمیة والنفسیة والتربویة 

ـــى المـــستإلـــىإن التـــدریب الریاضـــي هدفـــه األســـاس الوصـــول بالالعـــب  ـــة ویات البد أعل نی
 فــي هــذا المجــال، فالمهــارة هــي وســیلة ا   مهمــا  عــداد المهــاري جانبــ ویعــد اإل،والمهاریــة والخططیــة

نتاجیة الالعبین في إ مما یؤثر سلبیًا في عداد غیر مكتملالتواصل بین الالعبین وبدونها یبقى اإل
 (ركاتـه بطیئـة   وحه المهـاري ضـعیفاً ؤ داأ یكـون عداده شـامالً إالالعب الذي لم یكن  "ن  ألالملعب
 أن إذ فـــي تحقیـــق المـــستوى الجیـــد أساســـیاً  المهـــاري یعـــد عـــامًال فاإلعـــداد. ) ٦٨، ١٩٨٧ســـالم، 

 البـــدني ویبنـــى اإلعـــداد وجـــوهره فـــي أي ریاضـــة وانجازهـــا یعتمـــد علـــى األداءالمهـــارة تعـــد عـــصب 
   . ) ١٩٩٨،١٨٠حماد،(  الخططي اإلعدادعلیها 

اد اهتمـام البـاحثین والمـدربین یـ ازدإلى ,Adams&Victors) عن المتیوتي، نقالً ( ویشیر 
فـــي تـــدریب المهـــارات األساســـیة حتـــى أنهـــا أصـــبحت المـــادة الرئیـــسیة فـــي كـــل الوحـــدات التدریبیـــة 

أن یجــب او التعلیمیــة فالوحــدة التدریبیــة  . بدرجــة عالیــةوٕاتقانهــاوذلــك لغــرض اكتــسابها والتعلیمیــة 
مهاري ولكـن یجـب أن توضـع بأسـلوب علمـي یـضمن تحتوي على تمارین هدفها تطویر الجانب ال
هـداف الموضــوعة ق تنفیـذها  بمــا یـضمن تحقیــق األائــتطبیقهـا وممارســتها مـن حیــث تسلـسلها وطر 
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، ومــــن هنــــا كــــان البــــد مــــن مراقبــــة أداء الالعــــب فــــي الوحــــدات التدریبیــــة بمــــا یــــضمن مــــن أجلهــــا
 اســـتخدام  متكامـــل قـــادر علـــى العـــبإیجـــاد التمـــارین مـــن أجـــل أداءاســـتخدامه كلتـــا القـــدمین فـــي 

   )٧ ، ٢٠٠٧المتیوتي ، ( مقبوالً استخدامًا القدمین 

لـــذا ظهـــرت العدیـــد مـــن الوســـائل الجدیـــدة والحدیثـــة التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا دفـــع العملیـــة 
ومحتـــوًى تطبیقیـــًا لنظریـــة مـــن نظریـــات الـــتعلم  التعلیمیـــة والتدریبیـــة التـــي یمثـــل كـــل منهـــا مـــضموناً 

   ).     Schmidt ،  1982  ، 175  (  .متنوعةالحركي الكثیرة وال

سهم بـشكل إیجـابي فـي تحقیـق التنـوع فـي تـ  التيوجدولة الممارسة واحدة من هذه الوسائل
قــد بــرزت أســالیب ، و  الممارســة  التمــارین المــستخدمة وأســالیب تنفیــذها فــضًال عــن تــسهیل عملیــة

التمـرین أسـلوب ألداء ، ومن ضمنها ویر وتحسین اتعلیمیة جدیدة تطبق داخل التمرین لغرض تط
 على العدید مـن هواطالعالمیدانیة ومن خالل خبرة الباحث  .العشوائيالتمرین أسلوب و المتسلسل 

 ون عطـی المـدربین أن والجامعات والكلیات الحـظ األندیةالتدریبیة على مستوى و   التعلیمیةالوحدات
رون ، ممـا جعـل الالعبـین یطــو األداء لـه فـي عـب الحریـة فـي اسـتخدام القـدم التـي یراهـا مناسـبةلال

  . الالعب مهاریاً إعداد، وهذا ما كان له األثر السلبي في قدمًا على حساب القدم األخرى

 أســـلوب مـــاتمـــرین وه مـــن جدولـــة الوبیناســـتخدام أســـل البحـــث فـــي أهمیـــة بـــرزتومـــن هنـــا 
 سـلوبیناألین ب مـن هـذ أسـلو أفـضلالمتسلـسل والتعـرف علـى التمـرین  وأسلوبالتمرین العشوائي  

  .كرة القدم  لالعبي غیر المفضلة للرجل  المهارياألداءفي تطویر 

  :مشكلة البحث  ٢-١
 كالعـــب ومـــدرب فــــي بعـــض الكلیـــات والفـــرق الریاضـــیة علـــى مــــستوى حـــسب خبـــرة الباحـــث    

 الالعبــــین أكثــــر أنالمحافظــــة وكمــــشاهد لكثیــــر مــــن المباریــــات للفــــرق المحلیــــة والعالمیــــة الحــــظ 
اللعب بكلتا القـدمین وحتـى عنـد اسـتخدام تلـك القـدم فـإن األداء ال یكـون متقنـًا والـسبب یجیدون  ال

 أن بعـض الالعبـین یفـضل اسـتخدام القـدم أو، مام المدربین في تطویر هذه القدمفي ذلك عدم اهت
   .داء المهارةأالمفضلة خوفًا من الخطأ في 

   :األتيساؤل  التعنومن هنا برزت مشكلة البحث في اإلجابة 

األداء  علــى تطــویر یعمــالن المتسلــسلالتمــرین  أســلوبو  التمــرین العــشوائي أســلوب أنهــل       
  ؟ وأیهما سیكون األكثر تطویرًا ؟كرة القدم  لالعبي غیر المفضلةللرجل  المهاري

  
  
  : البحث اهدف ٣-١
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 ١٧٤

المتسلـــسل فـــي التمـــرین التمـــرین العـــشوائي و  جدولـــة أســـلوبي اســـتخدام اثـــر الكـــشف عـــن ١-٣-١
   .كرة القدمب لدى العبي نادي كرملیس غیر المفضلة للرجل األداء المهاريتطویر 

المتسلــسل فــي تطــویر التمــرین التمــرین العــشوائي و  جدولــة أســلوبي اســتخدام اثــر مقارنــة  ٢-٣-١
  . في االختبار البعدي كرة القدم لالعبي  غیر المفضلة للرجلاألداء المهاري

  : فرضا البحث ٤-١
األداء فــــي  وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین نتــــائج االختبــــارات القبلیــــة والبعدیــــة ١-٤-١

ولمـــــصلحة االختبـــــارات البعدیـــــة  كـــــرة القـــــدم لالعبـــــي  غیـــــر المفـــــضلة للرجـــــلالمهـــــاري
  .تین التجریبیوعتینوللمجم

ن  بـــین المجمــــوعتی فـــروق ذات داللــــة إحـــصائیة بــــین نتـــائج االختبـــارات البعدیــــة التوجـــد ٢-٤-١
  .كرة القدم لالعبي  غیر المفضلة للرجلاألداء المهاريالتجریبیتین في 

  : مجاالت البحث ٥-١
-٢٠٠٨العبي نادي كرملیس الریاضي بكـرة القـدم للموسـم الریاضـي  : المجال البشري ١-٥-١

٢٠٠٩.   

  ٥/١/٢٠٠٩ ولغایة ١٤/١٠/٢٠٠٨:  المجال الزماني ٢-٥-١

  . كرملیس الریاضي ملعب نادي:  المجال المكاني ٣-٥-١

  :  المصطلحات الواردة في البحث ٦-١
  : العشوائي التمرین  أسلوب ١-٦-١

   “م المتعلم بالتدریب على أكثر من مهارة في الوحدة التعلیمیـة الواحـدةاقی “ بأنه) خیون(عرفه    
  .) ٢٠٠٢،٨٠خیون،(

لمـتعلم بحیـث یكـون التمـرین  عرض المهام التعلیمیة عشوائیًا على ا“ بأنه) محجوب ( ویعرفه    
 یـــدور بـــین هـــذه المهـــارات أن الواجبـــات الحركیـــة متـــداخًال ، ویـــستطیع المـــتعلم أوعلـــى المهـــارات 

  . “ متتالیتین محاولتینبالنتائج دون التمرن على المهارة نفسها في 

   )٢٠٥ ، ٢٠٠٠محجوب ، ( 

  

  

  :المتسلسل التمرین  أسلوب ٢-٦-١
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 ١٧٥

السلسلة المتعاقبة من التمرین التي یكون ممارسة تمریناتهـا  “بأنه   )Schmidt(          یعرفه 
 متتابعــة لمهـــارة واحــدة بـــدون ممارســة مهـــارة أخــرى لحـــین أكمــال تمرینـــات المهـــارة التاو محـــبعــدة 

  . (Schmidt , 1991,274) “لى و األ

تسلسل وصـوًال على تعلم المهارة بشكل مالذي یعتمد  األسلوب ” بأنه) الدلیمي (         وعرفها 
  .“  تعلم مهارة أخرىإلى االنتقال أداء المهارة بأكملها ثم إلى

   )١٧ ، ٢٠٠٢الدلیمي ،  (                    

   ) :ةالرجل غیر المفضل (  غیر المفضلةلرجلا ٣-٦-١

هـــي الرجـــل الـــساندة والمـــساعدة، والتـــي تكـــون فـــي أغلـــب  “ بأنهـــا) المتیـــوتي ( ا عرفهـــ          
 تدریبات علمیـة سـلیمة لكـي تـصبح إلى، وهي بحاجة المفضلة مهاریاً  أضعف من الرجل الحاالت

  .”المفضلة فعالیاتها وقوتها قریبة من درجة فعالیة الرجل 

   )١٠ ، ٢٠٠٧المتیوتي ، (                 

  -: اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  : اإلطار النظري ١-٢
  :ي  التمرین العشوائأسلوب ١-١-٢

 التمــرین علــى مهــارة معینــة محــاوالتتبــادل   “بأنــه  )  Herbert & Solman(یعرفــه   
 ، وضــــربوا مــــثًال علــــى ممارســــة تمــــارین تعلــــم ”لــــى وهكــــذا و  األإلــــىوتلیهــــا مهــــارة ثانیــــة والعــــودة 

المهارتین الضربتین األرضیتین األمامیة والخلفیة بـالتنس فتكـون بـضربة أمامیـة ویجـب أن تعقبهـا 
   ضربة خلفیة تلیها أمامیة وهكذا لحین انتهاء مدة التمرینمحاولة

) Herbert& Solman 1996, 52-58 .(   

   :متسلسل التمرین الأسلوب ٢-١-٢

 جمیـــع تكـــرارات المهمـــة أداءتنفیـــذ المهـــام بـــصیغة االنتهـــاء مـــن  “بأنـــه ) البكـــري ( عرفـــه 
 & ,Schmidt(ویـشیر    )٣٢ ، ٢٠٠٠البكري ، (    ”  المهمة الثانیةإلى قبل االنتقال لىو األ

Wrisberg ( تتعلمهــا أن ذلــك بــالقول افتــرض بــان لــدیك ثــالث مهمــات مــستقلة بــذاتها تریــد إلــى 
  وهـــذه الواجبـــات تختلـــف عـــن بعـــضها الـــبعض مـــثًال ) أ ، ب ، ج ( خـــالل جلـــسة التمـــرین وهـــي 

 أعمــال ثالثــة أو ثــالث مهــارات مختلفــة فــي كــرة القــدم أوثــالث العــاب مختلفــة فــي الجمناســتك ( 
 قبـل لـىو األ من خـالل التمـرن علـى المهمـة للتعلمفهنا یتم تخصیص كم ثابت من الوقت ) یدویة 

 المهمــة ، وبعــد ذلــك فــان المــتعلم ســوف یقــضي مــدة مــن الوقــت فــي األخــرىالتحــرك علــى المهمــة 
م یكمـــل وقـــت  المـــتعلأن إذ المهمـــة الثالثـــة ، هـــذه الطریقـــة مـــن الجدولـــة إلـــىالثانیـــة قبـــل االنتقـــال 
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 ١٧٦

  یدعى بـالتمرین المتسلـسلاألخرىالتمرین في قضاء مهمة واحدة قبل البدء بالتمرین على المهمة 
Schmidt, & Wrisberg ,2000 ,233 ).(   

ـــع  علیـــه فـــان التمـــرین المتسلـــسل هـــو سلـــسلة متعاقبـــة بحیـــث أن التمـــرین فیهـــا علـــى جمی
مرن على أیة مهمات أخـرى فعلـى سـبیل  لمهمة واحدة یؤدى دون مقاطعة من خالل التالمحاوالت

 مهــارة الدحرجــة دون أن نــدخل تكــرارات المهــارة ت وتكــرارامحــاوالتالمثــال یــتم التمــرن علــى جمیــع 
   .لحین انتهاء مدة التمرین  وهكذاالتمریرةالثانیة مثال مهارة 

 الیـــتم تكـــرار نفـــس المهمـــة إذ األخـــرى التمـــرین العـــشوائي یحـــدث مـــن ناحیـــة أنفـــي حـــین 
 إلـى ثـم التمریـرة مهـارة إلـى تكـرار مـن مهـارة الدحرجـة ثـم االنتقـال أداء متعاقبة مـثًال یـتم اوالتبمح

ویجــب  . مهــارة الدحرجــة وهكــذا لحــین انتهــاء مــدة التمــرینإلــىتهــدیف والعــودة مــرة أخــرى مهــارة ال
 وأ المحـــاوالتیـــؤدى نفـــس العـــدد مـــن ) العـــشوائي والمتسلـــسل ( مالحظـــة انـــه فـــي كلتـــا التمـــرینین 

 هـو أنـه فـي “العـشوائي  التمرین أذًا فالفرق الوحید بین  التمرین المتسلسل و  التكرارات ولكل مهمة
لــى تحــدث علــى التعاقــب فــي حــین فــي و  علــى مهمــة األالمحــاوالتالتمــرین المتسلــسل فــان جمیــع 

ـــى مهمـــات  ـــة مهمـــة یـــوزع مـــع التمـــرن عل ـــى أی  ”   أخـــرى    التمـــرین العـــشوائي فـــان التمـــرن عل
)Schmidt & Lee , 1999 , 271 .(   

  :  الدراسات السابقة ٢-٢

  :بعنوان  ) ٢٠٠٧المتیوتي ،(  دراسة ١-٢-٢
غیــر للرجــل ات األساســیة المهــار بعــض ر یتطــو علــى  أثـر تمــارین مهاریــة بأســلوب المنافــسات" 

   " لالعبین الناشئین بكرة القدمالمفضلة 

   :إلىهدفت الدراسة 
 فــي تطــویروالفــردي  التنــافس الزوجــي يبأســلوبالخاصــة  ةبیــریدالتالوحــدات أثــر الكــشف عــن  •

 بكرة القدم غیر المفضلة   للرجل المهارياألداء

  .وعتین التجریبیتینمالكشف عن داللة الفروق بین االختبارات البعدیة للمج •
 غیـــر المفـــضلة لكـــل مـــن للرجـــلبعـــض المهـــارات األساســـیة الكـــشف عـــن نـــسب التطـــور فـــي  •

 .نالمجموعتین التجریبیتی

وكـان عـددهم  نینـوى بكـرة القـدم محافظـة ناشـئة  على عینة مـن العبـي منتخـبدراسة التأجری  -
 واالنحراف المعیاري والنـسبة الحسابي باستخدام الوسط إحصائیاً وعولجت البیانات  ، العباً ) ٣٢(

 غیـر لمتوسـطین) ت(المئویة والجذر التربیعـي لمعامـل الثبـات واالرتبـاط البـسیط بیرسـون واختبـار 
  . مرتبطین ومرتبطین لعینتین متساویتین وقانون نسبة التطور
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 ١٧٧

  :وتوصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة -
  فإنهـا تعمـل علـى تطـویر الرجـلا  جیـدتخطیطـًا إذا ما خطط لها  الخاصة ةالوحدات التدریبین إ .١

 .غیر المفضلة

 .أن نسب تطویر المهارات األساسیة متفاوتة ما بین مهارة وأخرى .٢

تطـویر نـسبة  ن أسلوب التنافس الزوجي تكون نسبة تطـویر المهـارات األساسـیة فیـه أكبـر مـنإ .٣
  ) ، ح ٢٠٠٧المتیوتي ، (  المهارات األساسیة بأسلوب التنافس الفردي

   : إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١-٣

  .     استخدم المنهج التجریبي لمالئمته ومشكلة البحث

  : عینة البحث٢-٣
العبــًا یمثلــون نــادي كــرملیس الریاضــي بكــرة القــدم ، وقــد تــم ) ٢٧( عینــة البحــث مــن ونــتتك     

كــان  )واحــدالعــب (  بالوحــدات التدریبیــة بــشكل منــتظماالعبــین وذلــك لعــدم التزامهمــ) ٢(اســتبعاد 
ــًا، تــم تقــسیمهم  ) ٢٤ ( عــدد العینــة النهــائي أصــبح ، بــذلك یجیــد اللعــب بكلتــا الــرجلین  إلــىالعب

  .العبًا لكل مجموعة) ١٢( تجریبیتین وبواقع مجموعتین

  : التصمیم التجریبي ٣-٣
ــــذي یطلــــق علیــــه أســــم      تــــم اســــتخدام  تــــصمیم المجموعــــات المتكافئــــة (التــــصمیم التجریبــــي ال

                                                   )المالحظة القبلیة والبعدیة  العشوائیة االختیار ذات 

  المجامیع
  ١ت 
  ٢ت

  االختبار القبلي
  ١خ ـ ق ت 
  ٢خ ـ ق ت 

  المتغیرات
  ١م ـ
  ٢م ـ

  االختبار البعدي
  ١خ ـ ب ت 
  ٢خ ـ ب ت

  )١( رقم الشكل

  یوضح التصمیم التجریبي للبحث

     ). ٢٣٢ ،١٩٩٩ي ، وراتب ، و عال(  
  

  . المجموعة التجریبیة األولى                   ١ت

  .موعة التجریبیة األولى  االختبار القبلي للمج   ١خ ـ ق ت
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 ١٧٨

  ) .  التمرین العشوائيأسلوب ( المتغیر المستقل األول          ١م ـ 

  . االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة األولى   ١خ ـ ب ت
  .  المجموعة التجریبیة الثانیة                 ٢ت

  . االختبار القبلي للمجموعة التجریبیة الثانیة    ٢خ ـ ق ت

  ) .  المتسلسل التمرین أسلوب (  المتغیر المستقل الثاني         ٢م ـ 

  .االختبار البعدي للمجموعة التجریبیة الثانیة     ٢خ ـ ب ت

  :معلومات  وسائل جمع ال٤-٣

         * المقابلة -

  . االختبار والقیاس-
لقـدم واختباراتهـا  في كـرة ااألساسیة تحدید عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة والمهارات ١-٤-٣

:  

 األساســیةوبعــض مــن المهــارات  مجموعــة مــن العناصــر البدنیــة والحركیــة اســتخدام          تــم 
واالختبــارات الخاصــة بهمــا والتــي ســبق وان تــم اســتخدامها مــن قبــل بــاحثین فــي كــرة القــدم ، وهــذه 

 یوضــحان  )٢و١( االختبــارات تتمتــع بأســـس علمیــة مــن صــدق وثبــات وموضــوعیة ، والملحقــان 
  . واالختبارات المستخدمة في البحثاألساسیةالعناصر البدنیة والمهارات 

  : تكافؤ مجموعتي البحث ٥-٣
وهــي  ٢٠٠٨ / ٢٢/١٠ولغایــة   ٢٠٠٨ /٢٠/١٠ وقــد تــم إجــراء عملیــات التكــافؤ للمــدة مــن     

  -: آلتیة ، وشملت عملیة التكافؤ المتغیرات اتین تجریب الوعتینمجملتعد بمثابة قیاس قبلي ل
  ) والعمر والطولكتلةال(التكافؤ في متغیرات  ١-٥-٣

 والعمـر والطـول ، وكمـا لكتلـة التكافؤ بین أفراد عینة البحث في متغیـرات اةإجراء عملیتم 
  )١(رقم   في الجدولبینم

                                                 
 البرنامج التعلیمي ، حیث قام تم إجراء مقابلة مع عدد من المختصین في مجال  التعلم الحركي وذلك ألخذ أرائهم حول •

  :الباحث بشرح األسالیب التي سیستخدمها في بحثه للمختصین ومدى تحقیقها لهدف البحث، والخبراء هم 
                      جامعة الموصل/          كلیة التربیة الریاضیة د عامر محمد سعودي    .أ -
                     جامعة الموصل/ ریاضیة د جاسم محمد نایف الرومي      كلیة التربیة ال.أ -
                     جامعة الموصل/               كلیة التربیة الریاضیة د محمد خضر اسمر.أ -

                     جامعة الموصل/               كلیة التربیة الریاضیة د خالد عبد المجید.م.أ -
                     جامعة الموصل/ لیة التربیة الریاضیة                كد خالد محمد داؤد.م -

                        جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة            د احمد حامد السویدي.م - 
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 ١٧٩

  )١(رقم الجدول 
  متغیرات لعینة البحث فيالمحسوبة) ت( وقیمة ة المعیاریتساط الحسابیة واالنحرافاو یبین األ 

  ) والعمر والطوللكتلةا(
  لىوالمجموعة التجریبیة األ

  )أسلوب التمرین العشوائي(
  المجموعة التجریبیة الثانیة

  المتغیرات  )أسلوب التمرین المتسلسل(
   ع±  -س   ع±  -س

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

  ٠.٥٤٧  ٥.١١٥  ٦٤.٨١٨  ٥.٧٨٥  ٦٣.٥٤٦  كغم / كتلةال

  ١.٦٣٨  ٢.٣٨٥  ٢٢.٩٠٩  ٣.٧١٧  ٢٠.٧٢٧  سنة/ العمر 

  ٠.٧٨٤  ٣.٨٠٦  ١٦٦.٩٠٩  ٧.١٢٤  ١٦٨.٨١٨  سم/ الطول 

  ٢.٠٧) =٢-٢٤(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 
 تین التجــریبیجمــوعتینالم أفــراد معنویــة بــین غیــرد فــروق و وجــ) ١( رقــم مــن الجــدولبــین یت        

  . المتغیراتهذه البحث في ي تكافؤ مجموعتإلىیشیر  والعمر والطول ، وهذا كتلةفي كل من ال
   : بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة في كرة القدمتكافؤ مجموعتي البحث في ٢-٥-٣

تــم إجــراء عملیــة التكــافؤ بــین أفــراد عینــة البحــث فــي اختبــارات بعــض عناصــر اللیاقــة           
  )٢ ( رقمفي الجدولبین البدنیة والحركیة ، وكما م

  )٢(رقم الجدول 
 اختبارات  لعینة البحث فيالمحسوبة) ت( وقیمة ة المعیاریتساط الحسابیة واالنحرافاو یبین األ 

  العناصر البدنیة والحركیة المختارة

  لىوالمجموعة التجریبیة األ
  )أسلوب التمرین العشوائي(

  المجموعة التجریبیة الثانیة
  اإلحصائیةالمعالم   )التمرین المتسلسلأسلوب (

  العناصر البدنیة
   ع±  -س   ع±  -س

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

 ١.٠٧١  ٧.٢٩١  ٦٣.١٨١ ٦.٦٢٢  ٦٦.٣٦٣  سم/ االنفجاریة للرجلین القوة
  ١.٧٠٩  ٠.٣٨٢  ٩.٢٧٤  ٠.٤٣٦  ٨.٩٧٥  ثانیة/ الرشاقة 

  ٠.٥١٧  ٦.١٢٣  ١.٩٠٩  ٦.٢٤٦  ٣.٢٧٢  سم/ المرونة 

 ٢.٠٧) =٢-٢٤(مام درجة حریة وأ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 

  تین المجمــوعتین التجــریبیأفــراد معنویــة بــین غیــرد فــروق و وجــ )٢(رقــم   مــن الجــدولبــینیت
 هـذه البحـث فـي ي تكـافؤ مجمـوعتإلـىاختبـارات عناصـر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة ،وهـذا یـشیر  في

  العناصر
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 ١٨٠

   :المهارات األساسیةي بعض  تكافؤ مجموعتي البحث ف٣-٥-٣

  المختـارةم إجراء عملیة التكافؤ بین أفراد عینة البحث في اختبارات بعض المهارات األساسـیة ت  
  )٣(رقم   في الجدولبینبكرة القدم ، وكما م

  )٣(رقم الجدول 

  لعینة البحث فيالمحسوبة) ت( وقیمة ة المعیاریتساط الحسابیة واالنحرافاو یبین األ 
  االختبارات المهاریة المختارة 

  لىوالمجموعة التجریبیة األ
  )أسلوب التمرین العشوائي(

  المجموعة التجریبیة الثانیة
اإلحصائیة  المعالم        )أسلوب التمرین المتسلسل(

  العناصر البدنیة

   ع±  -س   ع±  -س

  )ت(قیمة 

  المحسوبة

  ١.٤٥٥  ٠.٨٠٩  ٤.٦٣٦ ٠.٩٤٣ ٤.٠٩٠  درجة/ اإلخماد

  ١.٠٠٢  ٠.٢٣٣  ١٧.٦٨٧ ٠.٢٩٠ ١٧.٥٧٤  ثانیة/ الدحرجة

  ٠.٥٩٨ ١.٣٧٥ ٩.٩٠٩  ٢.١١٠  ١٠.٣٦٣  درجة/التمریرة القصیرة

  ٠.١٤٩ ١.٢٨٦ ٥.٦٣٦٤  ١.٥٥٥  ٥.٧٢٧٣  درجة/ التهدیف القریب

 ٢.٠٧) =٢-٢٤(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 

 تینعتین التجــریبیأفــراد المجمــو بــین   معنویــةغیــرد فــروق و وجــ) ٣(رقــم   مــن الجــدولبــینیت  
  . المهارات هذه البحث فيي تكافؤ مجموعتإلىفي االختبارات المهاریة المختارة ،وهذا یشیر 

  :ة الخاصةالتدریبیالتعلیمیة و الوحدات تصمیم  ٦-٣
  )١٩٧٨مختــــــار ، ( علــــــى المــــــصادر العلمیــــــة والدراســــــات الــــــسابقة اإلطــــــالعمــــــن خــــــالل      

قـــام الباحـــث  )٢٠٠٧المتیــوتي ،  ( )١٩٩٨لحیـــاني ، ا ) ( ١٩٩٠المـــولى، )(١٩٨٧الــصفار ، (
 وراعــى فــي لمتسلــسل ا التمـرینوأســلوبالتمــرین العــشوائي أسـلوب ب ة خاصــةتدریبیــوحــدات عـداد إب

باستخدام مجموعة مـن التمـارین المناسـبة ألهـداف األساسیة ات المهار بعض تطویر هذه الوحدات 
 للتأكـد  *لمختـصین فـي مجـال الـتعلم الحركـي ثـم قـام بمناقـشتها مـع مجموعـة مـن اوعینـة البحـث،

                                                 
*

 المذكورین انفاً نفس المختصین  
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 ١٨١

 ٤و٣( والملحقان . ا وتعدیل ما یرونه مناسباً م وطریقة تنفیذهینامجن البر ینمن مدى صالحیة هذ
  . للوحدات التدریبیة المقترحةینذجو یوضحان نم) 

  :ین التدریبیینامجن الخطة الزمنیة للبر ٧-٣
 المـــستخدمة فــي البحـــث وموزعـــة لألســالیببیـــة وحـــدة تدری) ٣٠(      تــضمنت البـــرامج التدریبیــة 
امج نــوحــدة تدریبیــة لكــل مجموعــة، وقــد اســتغرق تنفیــذ البر ) ١٥(علــى مجمــوعتي البحــث وبواقــع 

 لكــل األســبوعوحــدات تدریبیــة فــي ) ٣(، وزعــت خاللهــا الوحــدات التدریبیــة وبواقــع أســابیع )خمــسة(
  ٠دقیقة) ٩٠ (األسلوبین التدریبیة لكالمجموعة، وكان زمن الوحدة 

  : التجارب االستطالعیة ٨-٣
ــة االســتطالعیة ١-٨-٣ ــى و األ  التجرب ــة االســتطالعی(ل ــة التجرب ــة والمهاری ــارات البدنی ة لالختب

  -) :المختارة 

 عددهم  البالغلى على مجموعة من الالعبینو جراء التجربة االستطالعیة األإقام الباحث ب
  :دف من هذه التجربة وكان الهمن الخط الثاني للنادي  ینالعب) ١٠(

  .مدى وضوح االختبار لعینة البحث وفهمهم له )١

  .التسلسل المنطقي ألداء االختبارات المختارةالتأكد من  )٢

  السیطرة على أزمنة إجراء االختبارات البدنیة والمهاریة )٣

  مدى صالحیة األجهزة واألدوات المستخدمة في االختبارات )٤

 .ءة والعمل  من ناحیة الكفا∗∗  فریق العملإمكانیة )٥

 ین المقترحیندریبی التینامـجنالتـجربة االستطالعیة للبر ( الثانیة التجربة االستطالعیة ٢-٨-٣
: (-  

 لكـل    ٢٠٠٨/ ١٠ /٢٥-٢٤     للبـرامج المقترحـة یـوميتم إجراء التجربة االستطالعیة       
ملعــب الهاشــمیة  وعلــى ) فریــق األحــرار(  برنــامج علــى حــده، علــى عینــة مــن احــد الفــرق الــشعبیة

  :العبًا، والغرض من هذه التجربة االستطالعیة ) ١٢(عدد كل منها 

  حداالتأكد من مدى صالحیة استخدام األسالیب المقترحة كًال على  )١

  . تنفیذها وٕامكانیة دریبیةقات أجزاء الوحدات التأو التأكد من مدى مالئمة  )٢

                                                 
  مدرب نادي كرملیس/ فادي عزیز          بكالوریوس تربیة ریاضیة  ∗∗

  مساعد مدرب نادي كرملیس/ ش     بكالوریوس تربیة ریاضیة     جورج  عبو
  قسم التربیة الریاضیة / طالب ماجستیر في كلیة التربیة األساسیة /    مسلم جعفر جمعة   بكالوریوس تربیة ریاضیة 
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 ١٨٢

   .دریبیةالتاختبار صالحیة وكفایة األدوات المستخدمة في الوحدات  )٣

 .التعرف على الصعوبات المتوقعة في التنفیذ ووضع الحلول المناسبة لها  )٤

 . التمارین والتكراراتأزمنةعلى ∗ تدریب المدربین )٥

 وكان من نتائج هذه التجربة هو تكوین صورة واضحة لدى الباحث عن طبیعـة العمـل           
  .وكیفیة التطبیق

  : متغیرات البحث ٩-٣
یـــزات العمـــل التجریبـــي أن یقـــوم الباحـــث الكـــفء بفحـــص خططـــه التجریبیـــة إذ أن مـــن مم

 اإلجـــراءات إلـــىفحـــصًا دقیقـــًا لكـــي یتأكـــد فیمـــا إذا كـــان هنـــاك مـــؤثرات خارجیـــة ومتغیـــرات ترجـــع 
 العینـة ، تـؤثر فـي المتغیـر التـابع ، وعلیـه یبـذل كـل جهـد مـستطاع إلـىالتجریبیة ومتغیرات ترجـع 
وتــضمن البحـث المتغیــرات  ) . ٣٨٦ ، ١٩٨٤ن دالـین ، افــ( ”    هـاالـضبط المتغیـرات التــي یتبن

  - :اآلتیة

  :  المتغیران المستقالن، وهما.    آ

  . أسلوب التمرین العشوائي-   

  . أسلوب التمرین المتسلسل-   

  :  وهوالمتغیر التابع. ب   

  .غیر المفضلة مستوى األداء المهاري للرجل  -   

  ):الدخیلة(جریبیة  المتغیرات غیر الت.ج  

 بـأخرى علـى سـالمة المتغیـر أوینبغي تحدید هذه المتغیرات والسیطرة علیها ، إذ قد تـؤثر بطریقـة 
جراءات المهمة في البحث التجریبي لتـوفیر  من اإلا  یعد ضبط المتغیرات الدخیلة واحد" التابع، إذ 

وقــد تــم الــسیطرة . )٩٥، ١٩٨٧ي، و اعــودة، وملكــ( "درجــة مقبولــة مــن صــدق التــصمیم التجریبــي
 امفیمــا یتعلــق بالــسالمة الداخلیــة للتــصمیم لتــي قــد تــؤثر فــي نتــائج البحــث ســواًء علــى المتغیــرات ا

  .السالمة الخارجیة للتصمیم وما یتعلق بهما من متغیرات 

  
  : التجربة الرئیسة للبحث ١٠-٣

                                                 
  فادي عزیز      بكالوریوس تربیة ریاضیة ∗

   جورج عبوش   بكالوریوس تربیة ریاضیة
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 ١٨٣

المعوقـــات  مـــن مجتمـــع البحـــث وتالفـــي ة علـــى عینـــتین االســـتطالعیتینبعـــد إجـــراء التجـــرب
/ ٢٧ن  الباحث ، تم إجراء التجربة الرئیسة والتي امتدت ممن الممكن ان تواجهوالصعوبات التي 

  .  التجریبیتین وعتین وعلى المجم ٢٠٠٨/ ١٢ / ٨   ولغایة   ٢٠٠٨/ ١٠

  : االختبارات القبلیة والبعدیة١١-٣
  : االختبارات القبلیة ١-١١-٣

ـــم إجـــراء االختبـــارات ا ـــة بتـــاریخ              ت الختبـــارات  والمتـــضمنة ا٢٢/١٠/٢٠٠٨-٢٠لقبلی
  . المختارة مهاریةال
  : االختبارات البعدیة ٢-١١-٣

والمتـــضمنة اختبـــارات  ٢٠٠٨ / ١٢ /١٠-٩ بتـــاریخ  لبعدیـــة            تـــم إجـــراء االختبـــارات ا
   .مهاریة فقط

   :اإلحصائیة الوسائل ١٢-٣
والتــي فــضًال عـن اســتخدام الحاســبة الیدویــة  SPSS اإلحــصائياسـتخدم الباحــث البرنــامج 

   :اآلتیةتضمنت الوسائل 

  .الوسط الحسابي  - 

 .االنحراف المعیاري - 

  .مرتبطین لوسطین حسابیین) ت ( اختبار  - 

            .غیر مرتبطین لوسطین حسابیین )ت ( اختبار  - 

   ).٢٧٦- ١٠١ ، ١٩٩٦التكریتي ، والعبیدي، ( 

  
  
  
  
  
  
  : عرض ومناقشة النتائج-٤
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 ١٨٤

المهـارات األساســیة لمجمـوعتي البحــث   لـبعضنتـائج االختبــارین القبلـي والبعــدي عـرض ١-٤
  :ومناقشتها

  )٤(رقم الجدول 

) ت(وقیمة  لالختبارین القبلي والبعدي بین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریةی
وحسب أسالیب موعتین التجریبیتین لمجل  القدمة المهارات األساسیة في كر بعضل المحسوبة

  جدولة التمرین المستخدمة

  المجموعة التجریبیة األولى
  )أسلوب التمرین العشوائي(

  لثانیةلتجریبیة االمجموعة ا
  )أسلوب التمرین المتسلسل(

المھارات   ت
  األساسیة

وحدة 
  القیاس

نوع 
  الختبار

ت    ع+  س  
  المحسوبة

     ت    ع+  س  
  المحسوبة

  ٠.٨٠٩  ٤.٦٣٦ ٠.٩٤٣ ٤.٠٩٠  قبلي
  درجة  اإلخماد  ١

  ١.١٠٣  ٦.٧٢٧  بعدي

  
  

٠.٨٧٤  ٥.٨١٨  ١٧.٣٣١  

  
  

٩.٦٩٠  

  ٠.٢٣٣  ١٧.٦٨٧ ٠.٢٩٠ ١٧.٥٧٤  قبلي
  انیةث  الدحرجة  ٢

  ٠.٣١٦  ١٧.١٠٠  بعدي

  
٩.٧٤٥  

  ٠.٢٣٩  ١٧.٥٧٩  

  
١٩.٥٦٣  

  

 ١.٣٧٥ ٩.٩٠٩  ٢.١١٠  ١٠.٣٦٣  قبلي
التمریرة   ٣

  درجة  القصیرة
  ١.٠٢٧  ١٤.٣٦٣  بعدي

  
٨.٥٦٣  

  ١.٦٧٨  ١١.٧٢٧  

  
  

٨.٠٣٢  

 ١.٢٨٦ ٥.٦٣٦٤  ١.٥٥٥  ٥.٧٢٧٣  قبلي
التھدیف   ٤

  درجة  القریب 
  ٠.٥٢٢  ٨.٥٤٥  بعدي

  
  

١.٠١٠  ٧.٧٢٧  ٦.٠٨٠  

  
  

١٢.٨٥٧  

= الجدولیة ) ت ( قیمة أنعلما ) ١-١٢(مام درجة حریة وأ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ 
)١.٨٠(  

  -:ما یأتي ) ٤(رقم یتبین من الجدول 

 معنویـة بـین متوسـطات درجـات االختبـارین القبلـي والبعـدي فـي جمیـع  ذات داللـةوجود فروق .١
 لــــدى المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى والتــــي لدراســــة ات علیهــــا التــــي اشــــتملاألساســــیةالمهــــارات 

 لهـذه المحـسوبة) ت (  إذ بلغـت قـیم الوحـدة التدریبیـة فـي التمرین العشوائيمت أسلوب استخد
   ، وهي اكبر من قیمة )  ٦.٠٨٠ ، ٨.٥٦٣ ، ٩.٧٤٥ ، ١٧.٣٣١( وعلى التواليمهاراتال
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 ١٨٥

) ٢.٢٠( والبالغـة  ) ١١(وأمـام درجـة حریـة   ) ٠.٠٥ ( ≤الجدولیة عند نسبة خطأ  ) ت ( 
 دي ، ولمصلحة االختبار البع

معنویـة بـین متوسـطات درجـات االختبـارین القبلـي والبعـدي فـي جمیـع ذات داللـة وجود فروق  .٢
 لــــدى المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة والتــــي لدراســــة ات علیهــــاالمهــــارات األساســــیة التــــي اشــــتمل

 المحـــسوبة) ت ( اســتخدمت أســـلوب التمـــرین المتسلـــسل فـــي الوحــدة التدریبیـــة إذ بلغـــت قیمـــة 
وهـــي اكبـــر مـــن  ) ١٢.٨٥٧ ،٨.٠٣٢ ، ١٩.٥٦٣ ،٩.٦٩٠(ات وعلـــى التـــوالي لهـــذه المهـــار 

والبالغـــة  ) ١١( وأمـــام درجـــة حریـــة   ) ٠.٠٥ ( ≤الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــأ  ) ت ( قیمـــة 
 ولمصلحة االختبار البعدي ، ) ٢.٢٠(

 في البحـث ین المستخدمین التمرینيبو أسلاستخدام  فاعلیة إلى هذه الفروق ویعزو الباحث
 فـــي تـــأثیر األســـلوبین كـــان لهـــذا إذ، ) المتسلـــسل   التمـــرینوأســـلوب العـــشوائي التمـــرین ســـلوبأ( 

 التمــــرین أســــلوبيوهــــذا التطــــور دلیــــل علــــى فاعلیــــة ، تطــــویر المهــــارات المــــستخدمة فــــي البحــــث 
 أن إذ مــن تمرینــات مقترحــة نیاألســلوبن یالمتسلــسل مــن خــالل مــا تحتویــه هــذالتمــرین العــشوائي و 
 التدریبیـة تقـاس نجاحهـا بمـدى التقـدم الـذي  یحققـه الفـرد الریاضـي فـي نـوع أوتعلیمیـة التمرینات ال

ــًا هــي احــد بــشكل اســتثمار الوقــت أنالنــشاط الریاضــي ، كمــا   هــذا التطــور ، أســباب مثــالي تقریب
تكرار كوسیلة تعلیمیة اثر بشكل ایجابي وفعال فـي مـستوى  الأسلوبفضًال عن ذلك فان استخدام 

ذل الجهـــد بالتـــدریب والتكـــرارات المـــستمرة بـــ الممارســـة و أن “ ) صـــبحيشـــلش و ( یـــشیر  ، و األداء
فـي عملیـة تفاعـل الفـرد مـع المهـارة ضروریة في عملیة التعلم ، والتدریب عامل مساعد وضروري 

 متتابع وسلیم وزمن أداءوالسیطرة على حركاته وتحقیق التناسق بین الحركات المكونة للمهارة في 
  . )١٣٠-١٢٩ ، ٢٠٠٠، صبحي شلش ، و ( ” مناسب 

 الحركــات النوعیــة التــي تمثــل فــي مجموعهــا إتقــانساعد الالعــب علــى یــ المعــزز فــالتكرار
 &Schmidt ( المهـــارة المطلـــوب تعلمهـــا ، وتحقیـــق التناســـق بـــین هـــذه الحركـــات ، ویـــذكر

Wrisberg( “ ویات  مـستإلـى للوصـول األشـخاص الحركـي هـو متطلـب یحتاجـه األداء تكرار أن
   ). Schmidt& Wrisberg . 2000. 21 (  ” عالیة من التعلم الحركي 

  

  

  

ـــار  ومناقـــشةعـــرض ٢-٤ ـــائج االختب ـــات نت المهـــارات  لمجمـــوعتي البحـــث فـــي بعـــض ة البعدی
  :األساسیة 

  )٥(رقم الجدول 
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 ١٨٦

 لالختبارات البعدیة المحسوبة) ت (  وقیمة بین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریةی
  لبعض المهارات األساسیة في كرة القدم ولمجموعتي البحث 

لتمرین ا مجموعة   مجموعة التمرین العشوائي 
  المتسلسل

  اإلحصائیة المعالم

  

   ع±  س     ع±  س    المهارات األساسیة

) ت(مة قی
  المحسوبة

  ٢.١٤٢  ٠.٨٧٤  ٥.٨١٨  ١.١٠٣  ٦.٧٢٧  اإلخمــاد

  ٤.٠٠٤  ٠.٢٣٩  ١٧.٥٧٩  ٠.٣١٦  ١٧.١٠٠  الدحرجـة

  ٤.٤٤٣  ١.٦٧٨  ١١.٧٢٧  ١.٠٢٧  ١٤.٣٦٣  التمریرة القصیرة

  ٢.٣٨٨  ١.٠١٠  ٧.٧٢٧  ٠.٥٢٢  ٨.٥٤٥   القریبالتهدیف

الجدولیـــة ) ت ( قیمـــة أنعلمـــا ) ٢-٢٤(  حریـــة وأمـــام درجـــة) ٠.٠٥ (≤معنـــوي عنـــد نـــسبة خطـــأ 
=٢.٠٧  

بـــین  یتبـــین وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي نتـــائج االختبـــار البعـــدي ) ٥( رقـــم مـــن الجـــدول 
التجریبیــة ولــصالح المجموعــة وفــي جمیــع المهــارات المختــارة فــي البحــث التجــریبیتین المجمــوعتین 

) ت ( فـــي الوحـــدة التدریبیـــة إذ بلغـــت قـــیم ) ئيعـــشواأســـلوب التمـــرین ال( والتـــي اســـتخدمت األولـــى
ت ( وهـي اكبـر مـن قیمـة  ) ٢.٣٨٨ ، ٤.٤٤٣ ، ٤.٠٠٤ ، ٢.١٤٢(  وعلـى التـوالي المحسوبة

ــــــــــــسبة خطــــــــــــأ )  ــــــــــــد ن ــــــــــــة عن ــــــــــــة  ) ٠.٠٥( ≤الجدولی    والبالغــــــــــــة)٢-٢٤(وأمــــــــــــام درجــــــــــــة حری
ر الحاصـل بـین  المباشـالتـداخل إلـى التمـرین العـشوائي أسلوب أفضلیةویعزو الباحث  ). ٢.٠٧( 

 القدرة علـى التمییـز بـین المهـارات مـن حیـث التـشابه للمتعلمینالمهارات حیث یعطي هذا التداخل 
كانت هذه المهارات مختلفـة بـشكل   ماإذاوخاصة واالختالف ویجعل لكل منها معنى في ذاكرتهم 

تخدمة فـي الدراسـة كمـا أن المهـارات المـس  غیـر متـشابهة ،بیئـة یـتم التمـرن فـي اذكبیر فیما بینها 
هـــا التركیـــز واالنتبـــاه والتوقیـــت الـــصحیح والدقـــة ، ؤ تطلـــب أدایهـــي مـــن المهـــارات المفتوحـــة والتـــي 

وتـــؤدى فـــي بیئـــة متنوعـــة ومتغیـــرة حـــسب الموقـــف ، ممـــا یجعـــل التمـــرین العـــشوائي مالئمـــًا لهـــذه 
 تعلــیم المهــارات  أن التــدریب العــشوائي یكــون مــؤثرًا وفــاعًال عنــد“)  خیــون ( المهــارات ، ویــذكر 

المفتوحة ألن المتعلم سوف یتعلم إلى جانب المهارات كیفیة تحویل االنتباه والتركیز وتهیئة برامج 
   ).٨٣-٨٢ ، ٢٠٠٢خیون ،  ( ”حركیة لغرض مواجهة تغییر المواقف في أثناء اللعب 
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 ١٨٧

طر  فـي وضـع یـضالمتعلم صفة التداخل التي یتمیز بها التمرین العشوائي تجعل أن كما 
 االنـشغال إلـى التنقـل بـین المهـارات یـؤدي أن اذ اسـتذكار البرنـامج الحركـي لكـل مهـارة ، إلىمعه 

تتكــرر فیهـــا المهـــارة   المهمــات الحركیـــة فــي كـــل مـــرة أداء تولیـــد خطـــة إعــادة وان اآلنـــيبالبرنــامج 
 نأ “   )Schmidt & Wrisberg(  ترسـیخ عملیـة الـتعلم فـي ذاكـرة المـتعلم ویـشیر إلـىتـؤدي 
 یتعـین أخـرىمـرة )  أ ( العشوائي حین یحین الوقت بالنـسبة لهـم للقیـام بالمهمـة التمرین في األفراد

 كـــذلك فهـــم یجبـــرون علـــى ممارســـة مهـــارة اســـترجاع أخـــرى خطـــة لتلـــك المهمـــة مـــرة إیجـــادعلـــیهم 
 &Schmidt(                                            ” األمد الضروریة من الذاكرة الطویلة األداءمعلومات 

Wrisberg . 2000. 236  (.  

 خـالل األربعـة التمرین العشوائي یـوفر للمـتعلم فرصـة الـربط بـین المهـارات أسلوب أنكما 
 مختلفــة حركیــة بــرامج أربعــةربــط   تمــرین مركــب عــن طریــقأومــدة التمــرین وتكــوین جملــة حركیــة 

 هـذا التنـوع یبعـد عـن أن ، كمـا أدائهـا مما یعطـي تفـاعًال ایجابیـًا مـع المثیـر بحثـًا عـن النجـاح فـي
 أداء ممـــا یجعـــل المـــتعلم قـــادر علـــى التدریبیـــة أو الوحـــدة التعلیمیـــة أثنـــاءالمـــتعلم الـــضجر والملـــل 

 الحاجـة التـي وٕاشـباع هـذا التنـوع تـدعم المـتعلم بالدافعیـة والتـشویق أنالتكرارات وبدون ملل ، كمـا 
ذا بدوره یشكل جانبًا تعزیزیًا لعملیة خـزن واسـترجاع ینشدها من ممارسة هذا النوع من التمارین وه

ر و  ظهـإلـىالمعلومات وبالتـالي خلـق تعلـم مـؤثر علـى العكـس مـن التمـرین المتسلـسل الـذي یـؤدي 
 التكـــرارات أداء أن ضـــیاع بعـــض التكـــرارات ، فـــضًال عـــن إلـــىالتعـــب والملـــل والـــذي بـــدوره یـــؤدي 

فـــي الـــتعلم  واإلثـــارة وهـــذا ممـــا یـــضعف الحـــافز داءاأل الرتابـــة فـــي إلـــى یـــؤدي نفـــسها لمهـــارة واحـــدة
أن مــن الــشروط األساســیة للــتعلم هــو وجــود دافــع یــدفع المــتعلم نحــو الموضــوع ) الحمیــري(ویــشیر 

الذي یتعلمه فالرغبة أو الحافز هـي اسـتثارة داخلیـة عـضویة تجعـل المـتعلم مـستعدًا للقیـام بالنـشاط 
  دون اإلحساس بالضیق أو التوتر          

    ).١٦ ، ١٩٩٨الحمیري ،        ( 

تطلـب اشـتراك المـتعلم بایجابیـة كمـا أنهـا ت  بأن العملیـة التعلیمیـة “)  عثمان (  ویضیف 
   ”تتطلب وجود دافع للتطور  

   ).١٣٠ ، ١٩٨٧عثمان ،  (     

  
  

  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
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 ١٨٨

 األداء تطــویر  فــيایجــابيتــأثیر )  المتسلــسلائي ، و  العــشو ( التمــرین  جدولــة ألســلوبي كــان  -١
  .كرة القدملالعبي  غیر المفضلة  للرجلالمهاري

 مـن أســلوب جدولـة التمـرین المتسلـسل فــي كـان األفـضلجدولـة التمـرین العــشوائي إن أسـلوب  -٢
  .لالعبي كرة القدم غیر المفضلة  للرجل المهارياألداءتطویر 

  : التوصیات٢-٥
  للرجــل المهــارياألداء تطــویرجدولــة التمــرین العــشوائي فــي ســتخدام أســلوب التأكیــد علــى ا .١

 .لالعبي كرة القدملدى  غیر المفضلة

 األداء تطــویرأجــراء بحــوث مــشابهة لمعرفــة تــأثیر أســالیب أخــرى مــن جدولــة التمــرین علــى  .٢
 . لالعبي كرة القدمغیر المفضلة  للرجلالمهاري

   العربیة واألجنبیةالمصادر
  أثـــر اســـتخدام بعـــض األجهـــزة واألدوات “): ١٩٩٧(بـــد المعـــین صـــبحي خالـــد االركـــي، ع .١

، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، ” المــساعدة فــي تعلــیم بعــض المهــارات األساســیة بكــرة القــدم
 .الموصلكلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، 

 مطبعــة “ االختبــار والتحلیــل بكــرة القــدم“  ) : ١٩٩١ ( وآخــرانإســماعیل ، ثــامر محــسن  .٢
 .جامعة الموصل ، الموصل

 تــــأثیر اســــتخدام جدولــــة التمــــرین العــــشوائي ” ) : ٢٠٠٠( البكــــري ، لــــؤي حــــسین شــــكر  .٣
 رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة “والمتجمع في تعلم بعض المهارات األساسیة بالریـشة الطـائرة 

 .، بغداد، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد 

 اإلحـصائیةالتطبیقـات ): ١٩٩٦(والعبیدي ، حسن محمد عبد ،  التكریتي ، ودیع یاسین  .٤
، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ، ٢ ، طواســـتخدامات الحاســـوب فـــي بحـــوث التربیـــة الریاضـــیة

 الموصل

 ٢ ، ط١ج “ التقـویم والقیـاس فـي التربیـة البدنیـة“   ) :١٩٨٧( حسانین ، محمـد صـبحي  .٥
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

 التمرین أسلوبي استخدام تأثیر  “ ) :٢٠٠٤( صطفى صبحي احمد خضر الحسیني ، م .٦
، رســــالة ”المــــوزع والمكثــــف فــــي بعــــض المتغیــــرات المهاریــــة والبدنیــــة والوظیفیــــة بكــــرة القــــدم 

  .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد 

 ، دار الفكـــر ١، ط ”التـــدریب الریاضـــي الحـــدیث  “ ) : ١٩٩٨ ( إبـــراهیمحمـــاد ، مفتـــي  .٧
 .العربي ، القاهرة 
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 ١٨٩

 تعلیمـــي -تـــأثیر برنـــامج تمهیـــدي“  ) : ١٩٩٨( الحمیـــري ، میـــسر مـــصطفى إســـماعیل  .٨
باســـتخدام أســـلوبي التمـــرین المكــــثف والمـــوزع فــــي اكتـــساب بعــــض مهـــارات التـــنس المنفـــصلة 

 .عة بغداد  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جام“واالحتفاظ بها 

اثـــــر أســــلوب المنافـــــسات والتغذیــــة الراجعـــــة “  ) : ١٩٩٨( الحیــــاني ، محمــــد خـــــضر اســــمر  .٩
 أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة ، كلیـــة “المقارنــة فــي الرضــا الحركــي والتحــصیل بكـــرة القــدم 

 التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل

   الكتـــــــــــب  محدثـــــــــــة، دار٢كـــــــــــرة القــــــــــــدم، ط ): ١٩٩٩(الخـــــــــــشاب، زهیـــــــــــر قاســـــــــــم وآخـــــــــــران  . ١٠
 .للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل

 مكتـب الـصخرة للطباعـة “التعلم الحركي بـین المبـدأ والتطبیـق “  ) : ٢٠٠٢( خیون ، یعرب  . ١١
 ٠، بغداد ، العراق

ــــــار  . ١٢ ــــــین “): ١٩٨٨(ســــــالم، مخت ــــــة المالی ــــــدم لعب   ،  ف، مؤســــــسة المعــــــار ٢، ط ” كــــــرة الق
 .بیروت، لبنان

ــتعلم الحركــي “  ) : ٢٠٠٠(  أكــرم محمــد  شــلش ، نجــاح مهــدي ، وصــبحي ، . ١٣ ، دار ٢ ط“ال
 .، الموصل الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

، دار الكتــب للطباعـــة ٢ ، ط١ ج“كــرة القـــدم “  ) : ١٩٨٧( الــصفار ، ســامي واخـــرون  . ١٤
 .، الموصلوالنشر ، جامعة الموصل

لیب التمــرین علــى تعلــم  تــأثیر التــداخل فــي أســا” ) : ٢٠٠٢( الــدلیمي ، ناهــدة عبــد زیــد  . ١٥
ـــساحق بالــــكرة الطـــائرة   رســـالة “وتطــــور مـــستوى أداء مهـــارتي اإلرســـال الـــساحق والـــضرب ال

 .، بغدادماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد

ـــــــراوي، مكـــــــي محمـــــــود  . ١٦ ـــــــار للمهـــــــارات األساســـــــیة بكـــــــرة ): ٢٠٠١(ال ـــــــة اختب ـــــــاء بطاری   بن
 نینــوى، أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة، القــدم لالعبــي شــباب محــافظ

 .جامعة الموصل، الموصل

االختبــارات “  ) : ١٩٨٧( عبــد الجبــار ، قــیس نــاجي ، وبسطویــسي ، بسطویــسي احمــد  . ١٧
 . مطبعة التعلیم العالي ، بغداد“ اإلحصاء في المجال الریاضي ومبادئ

 دار “تعلم الحركـــي والتـــدریب الریاضـــي  الـــ” ) : ١٩٨٧  ( يعثمـــان ، محمـــد عبـــد الغنـــ . ١٨
 لم ،الكویتقال

البحـث العلمـي فـي التربیـة “  ) : ١٩٩٩( ي ، محمد حسن ، وراتـب ، أسـامة كامـل و عال . ١٩
 . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٢ ط“الریاضیة وعلم النفس الریاضي 
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 ١٩٠

لعلمـي أساسـیات البحـث ا“  ) : ١٩٨٧( ي ، فتحي حسن و اعودة ، احمد سلیمان ، وملك . ٢٠
 ، مكتبة المنار للنشر والتوزیع ، الزرقاء ، جامعة الیرموك ١ ط“في التربیة والعلوم اإلنسانیة 

 .، األردن 

:  ترجمـــة“منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس “  ) : ١٩٨٤( فـــان دالـــین ، دیوبولـــد  . ٢١
 . ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ٣محمد نبیل نوفل واخرون ، ط

 أثـــر تمــارین مهاریـــة بأســلوب المنافـــسات “ ) : ٢٠٠٧( هــادي أحمـــد خــضر   ،المتیــوتي . ٢٢
لالعبـــین الناشــئین بكــرة القـــدم غیــر المفــضلة للرجـــل ات األساســیة المهــار بعـــض ر یتطــو علــى 

 .، الموصل رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ”

دار الفكـر “ لعلمیة فـي تـدریب كـرة القـدم األسس ا“  ) : ١٩٧٨( مختار ، حنفي محمود  . ٢٣
 العربي ، القاهرة

الـــــتعلم الحركـــــي وجدولـــــة ) موســـــوعة علـــــم الحركـــــة  (“ ) : ٢٠٠٠( محجـــــوب ، وجیـــــه  . ٢٤
 .  مكتب العادل للطباعة الفنیة ، بغداد ، العراق “التدریب

 دار الحكمــــة “األســــالیب الخططیــــة بكــــرة القــــدم “  ) : ١٩٩٠( المــــولى ، موفــــق مجیــــد  . ٢٥
  .اعة والنشر ، جامعة الموصل للطب

26. Herbert,Landin & Solman (1996) : “ practice schedule effects on 
performance and  learning of low and high skills student ” Research 
Quarterly vo1. , Burgess Publishing Company, U.S.A. 
27.  Gambeta, V.( 1984) “ New studies in Athletice ”,. Academic press, 
New York   
28. Schmidt,A.Richard (1982): “ Theory of Discrete motor of skill 
learning ” Research Quarterly. Human Kinetics Book, Champaign, 
Illinois 
29. Schmidt,A.Richard (1991):“ Motor learning and performance ” 
Human kinetics Book , Champaign , IIIinois. 
30. Schmidt,A.Richard & Lee, D.Timothy  (1999) : “Motor control and 
learning ” 3ed Edition ,Human kinetics publishers, Champaign.                 
31. ) Schmidt, A. Richard & Wrisberg Craig (2000) : “ Motor learning 
and performance ” (2ed ,edition) Human kinetics publishers, Champaign 

  
   )١( ملحق ال

  االختبارات البدنیة والحركیة وٕاجراءات مواصفات
  االختبار األول

  .القفز العمودي من الثبات -:اسم االختبار 
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 ١٩١

  .قیاس القوة االنفجاریة لعضالت األطراف السفلى -:الهدف من االختبار 
  .ع مناسب ، مانیزیا جدار مدرج وبارتفا -:األدوات المستخدمة 

  -:إجراءات االختبار 
  . یقف المختبر بحیث یواجه الجدار بأحد كتفیه ، بعد غمس یده في المانیزیا-
 یقــوم المختبــر برفــع ذراعــه علــى كامــل امتــدادها لعمــل عالمــة علــى الجــدار عنــد أقــصى نقطــة -

الــرقم الــذي تــم تــصل إلیهــا یــده ، ویجــب مالحظــة عــدم رفــع الكعبــین مــن علــى األرض ، ویــسجل 
  .وضع العالمة أمامه بعد ذلك یخفض یده

 من وضع الوقوف یمرجح المختبر الذراعین امامـًا عالیـًا ثـم امامـًا أسـفل خلفـًا مـع ثنـي الـركبتین -
ــًا مــع فــرد الــركبتین للوثــب العمــودي إلــى أقــصى مــسافة یــستطیع  نــصفًا ثــم مرجحتهمــا امامــًا عالی

  .  ابع الیدالوصول إلیها لعمل عالمة أخرى بأص
  -:طریقة التسجیل 

  . یعطى المختبر محاولتین تسجل له افضلهما-
 تقـــاس المـــسافة الواقعـــة بـــین العالمـــة األولـــى والعالمـــة الثانیـــة ، والتـــي تعبـــر عـــن مقـــدار القـــوة -

  .العضلیة التي یتمتع بها المختبر مقاسًا بالسنتمتر
  . )٣٧٨ ، ١٩٨٧حسانین ، ( 

  
  ثانياالختبار ال

  .م ٧الركض بین الشواخص لمسافة  -:تبار اسم االخ
  . قیاس الرشاقة  -:الهدف من االختبار 
  .  ستة شواخص ، ساعة توقیت الكترونیة -:األدوات المستخدمة 

  -:إجراءات االختبار 
عـــن خــط البدایـــة ، وتوضـــع خمـــسة شـــواخص  أخـــرى ) م ٢( الـــشاخص األول علـــى بعـــد یوضــع 

  .عب بالركض السریع بین الشواخص ذهابًا وٕایابًا ، ویبدأ الال) م ١( المسافة بینها 
 عنـد إعطـاء اإلشـارة بالبـدء تبـدأ الـساعة بالتوقیـت مـن لحظـة االنطـالق حتـى -:طریقة التسجیل 

       .          الوصول إلى خط النهایة ویحسب الزمن ألقرب جزء من الثانیة 
                  ) ١٤٧ ، ١٩٩١إسماعیل ، وآخران ، (   

  
  ثالثاالختبار ال

  .ثني الجذع إلى أمام واألسفل من الوقوف على الصندوق  -:اسم االختبار 
  .قیاس مرونة العمود الفقري وعضالت خلف الفخذ  -:الهدف من االختبار 
  .ق مثبت على األرض  مسطرة مدرجة ، صندو  -:األدوات المستخدمة 

القــدمین ومــد الــركبتین كــامًال یقــف المختبــر علــى الــصندوق مرتفــع مــع ضــم -:إجــراءات االختبــار 
ویثني الجذع إلى األمام واألسفل محاوًال تمریـر أطـراف أصـابع الیـدین فـي مـستوى اقـل مـن سـطح 

وجــب وذلــك عــن الــصندوق والثبــات فــي هــذا الوضــع لحــساب القــراءة بالــسنتمتر ، بالــسالب أو بالم
  .  مستوى سطح الصندوق

  -:طریقة التسجیل 
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 ١٩٢

  . إذا لم تصل أطراف األصابع مستوى سطح الصندوق كانت القراءة بالسالب وبالسنتمتر -
  .  إذا تخطت مستوى السطح إلى األسفل كانت القراءة بالموجب وبالسنتمتر -
  -:التوجیهات  

  . یجب عدم ثني الركبتین -
  .                        ثانیة٣-٢ني لمدة  البقاء في وضع الث-

   ).٣٩٨ ، ١٩٨٧عبد الجبار ، وبسطویسي ،    ( 
  

    )٢( ملحق لا
  مهاریة االختبارات ال وٕاجراءاتمواصفات

  االختبار األول
( أمتار) ٦( من مسافة متر) ٢( التحكم بإیقاف حركة الكرة من الحركة داخل مربع :اسم االختبار

  )اإلخماد 
  ).التحكم بإیقاف حركة الكرة( اإلخماد :ن االختبارالهدف م

أمتـار عـن ) ٦(، مربع طول ضلعه متران یرسـم خـط یبعـد )٥( كرة قدم عدد :األدوات المستخدمة
  .المربع

  :وصف األداء
 یقــف الالعــب خلــف منطقــة االختبــار المحــددة، یقــوم المختبــر برمــي الكــرة عالیــًا لالعــب الــذي -

ختبار محـاوًال إیقـاف حركـة الكـرة بالرجـل غیـر المفـضلة ومـن ثـم العـودة یتقدم إلى داخل منطقة اال
  .إلى منطقة البدایة واالنطالق ثانیة وهكذا یكرر الالعب الحركات الخمس المتتالیة

  . یجب إیقاف حركة الكرة ضمن المنطقة المحددة لالختبار-
  . إذا أخطأ المختبر في الرمي تعاد المحاولة-
  :ة صحیحة في الحاالت اآلتیة ال تحتسب المحاول-
  .إذا لم ینجح الالعب في إیقاف حركة الكرة. ١
  . الالعب المنطقة المحددة لالختبارأجتازإذا . ٢
  .إذا لمست الكرة الذراع في أثناء إیقاف حركتها. ٣

 درجتان لكل محاولة صحیحة ومـن اللمـسة األولـى، درجـة واحـدة لكـل محاولـة صـحیحة :التسجیل
درجــات ) ١٠(إذا خرجــت الكــرة خــارج المنطقــة المحــددة لالختبــار، ) صــفر(لثانیــة، ومــن اللمــسة ا

  .بالرجل غیر المفضلة  ینفذ االختبارمجموع المحاوالت الخمسة
  
  

  

  

  

  

  

  

 م٦

 م٢

 م٢
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 ١٩٣

  

  ) ٢( شكل ال

   متر) ٢(التحكم بإیقاف حركة الكرة من الحركة داخل مربع اختبار  یوضح

  )٢٠٩، ١٩٩٩الخشاب وآخران، (
  نياالختبار الثا

  .شواخص) ٥(اختبار الجري المتعرج بالكرة بین :  اسم االختبار
  .قیاس مهارة الدحرجة القصیرة:  الهدف من االختبار
  .كرات قدم، وأعالم، وساعة توقیت: األدوات المستخدمة

  : وصف األداء
ـــشاخص األول علـــى بعـــد  - ـــة) ٢.٧٠(یوضـــع ال ـــین الـــشاخص متـــر عـــن خـــط البدای  والمـــسافة ب

   )٢.٧٠ (واألخر أیضاً 
 یقــف الالعــب ومعــه الكــرة خلــف خــط البدایــة وعنــدما تعطــى إشــارة البــدء یقــوم الالعــب بدحرجــة -

  .الكرة بالرجل غیر المفضلة بین الشواخص ذهابًا وٕایاباً 
  . تعطى لكل العب محاولتین متتالیتین-
  . من الثانیة١/١٠ یحتسب الزمن -
  .رقه الالعب في أداء المحاولتین درجة الالعب هي متوسط الزمن الكلي الذي یستغ-

(Gambeta: 1984, 4) 
  االختبار الثالث

  .دقة التمریرة القصیرة: اسم االختبار
ـــان المـــسافة بینهمـــا - ـــاردات توضـــع ) ١٠( یرســـم خطـــان متوازی ـــى الخـــط األول، ) ٥(ی كـــرات عل

  .یاردات على خط ضرب الكرة) ١٠(توضع مسطبة على بعد 
 الكــرات لیــستلم الكــرة ویقــوم بــدحرجتها باتجــاهم الالعــب بــالركض  عنــد إعطــاء إشــارة البــدء یقــو -

  .بالرجل غیر المفضلة ثم یقوم بمناولتها باتجاه المسطبة وهكذا إلى أن تنتهي الخمس كرات
  )سم ٢٨٠( طول المسطبة -
  . تعطى لكل العب محاولتین-
  . لالعب الحریة في الركض نحو الكرات-

  .لتمریرة القصیرةقیاس دقة ا:  الهدف من االختبار
  ..كرات قدم، مسطبة، أعالم لتحدید الخطوط: األدوات المستخدمة

  : طریقة التسجیل
  . درجات٤) ٤( مربع رقم -
  . درجات٣) ٣( مربع رقم -
  .درجتان) ٢( مربع رقم -
  .درجة واحدة) ١( مربع -
   سم٤٠ مسافة كل مربع هو -
  .تحسب مجموع الدرجات للخمس كرات -
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 ١٩٤

  .درجة) ٢٠(حصل علیها الالعب  أعلى درجة ی-
  . تحسب لالعب المحاولة األفضل-
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣( شكل ال
  دقة التمریرة القصیرة اختبار یوضح

  )١٢٨، ٢٠٠١، مكي محمود، الراوي(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اختبار الرابع
  .التهدیف القریب:  اسم االختبار

  .التسدید نحو المرمى: الهدف من االختبار
  .كرات قدم، بورك، شریط قیاس :األدوات المستخدمة

 یقف المختبـر والكـرة عنـد قدمـه عنـد خـط البدایـة ویـدحرج الكـرة بـسرعة إلـى المنطقـة المحـصورة -
متـــرًا، ومـــن هـــذه المنطقـــة یجـــب التـــسدید نحـــو ) ١٢ (–متـــرًا ) ١٥(بـــین الخطـــین اللـــذین یبعـــدان 

  . تسدیدات بالرجل غیر المفضلة) ١٠(المرمى، ینفذ الالعب 
القــائمین وتحــت  بــین  المرمــى تحــسب التــسدیدة صــحیحة عنــدما تــدخل الكــرة-: تــسجیلطریقــة ال
    .العارضة

  
  
  

  متر١٩
  متر١٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٩٥

  
  

                     
  
  
  
  
  )٤(الشكل 

  التهدیف القریباختبار  یوضح
  ) ٨٦ ،٢٠٠٧ ، المتیوتي ( 

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

