
وأثرهوا..........  استخذام أسلىبي التعلن االتقاني والتباديل 

153 

 

 
أسلىبي التعلن االتقاني والتباديل وأثرهوا يف الطالقت النفسيت وتعلن ههارة  استخذام

 ذيف بكرة القذم الصاالث للطالباثالته
 رفقو مؤيد سعيد                 *طبلل نجم عبداهلل.د.أ

 talalabdalah@yahoo.com/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراق  فرع العموم الرياضية *
 ( 2172  ايلول 01......... القبول  2172 حزيران 71)االستالم  

 امللخص

 ىدف البحث إلى الكشف عن :
 أسموبي التعمم ) االتقاني والتبادلي ( وأثرىما في الطبلقة النفسية . -1

ارة التيديف بكرة القدم أسموبي التعمم ) االتقاني والتبادلي ( وأثرىما في تعمم األداء الفني ومستوى االنجاز بمي -2  
 الصاالت لمطالبات .

 من ىذين األسموبين في تعمم ميارة التيديف بكرة القدم الصاالت لمطالبات . األفضلاألسموب  -3  

( طالبة من كمية التربية 24طبيعة البحث , وتكونت عينة البحث من ) واستخدم الباحثان المنيج التجريبي لمبلئمت   
( 12)تينمجموعتين متساوي تم توزيعين إلى األولى السنة الدراسية –بية الرياضية بكمية التربية بنات الرياضية وقسم التر 

وتركيز  هاالنتبا)حدة القدرات العقميةالعمر( وبعض  ,الوزن  ,طالبة لكل مجموعة, وتم التكافؤ بينين في متغيرات )الطول 
إذ استخدمت المجموعة ,دنية وميارة التيديف والطبلقة النفسية االنتباه والذكاء( فضآل عن عدد من عناصر المياقة الب

بينما استخدمت المجموعة التجريبية  التي تمثمت بطالبات كمية التربية الرياضية التجريبية األولى ) أسموب التعمم االتقاني (
( وحدات 3)بواقع  أيام (9) التعميميلمنياج واستغرق تنفيذ ا,لطالبات قسم التربية الرياضية  الثانية ) األسموب التبادلي (

في  منياجينال تم البدء بتنفيذ إذ( دقيقة  99زمن كل وحدة تعميمية )كان و  من مجموعتي البحث لكل مجموعةتعميمية 
  اإلحصائيةواستخدم الباحثان الوسائل  ,8/3/2912ولغاية   28/2/2912

ية لمقدار ئو منسبة ال ,نسبة التغيير , نات المرتبطة وغير المرتبطةلمعي اختبار )ت( ,االنحراف المعياري  ,) الوسط الحسابي 
 . ) SPSSوتم استخدام النظام اإلحصائي , ومعامل االرتباط البسيط  ,مقدار التعمم  ,التطور

 يأتي :  واستنتج الباحثان ما
 كان لؤلسموبين اثر في تغيير الطبلقة النفسية بين مجموعتي البحث . -
 عمم االتقاني أفضل من األسموب التبادلي في تغيير الطبلقة النفسية بين مجموعتي البحث .كان أسموب الت -
التيديف بكرة القدم  ميارةل االنجازالفني ودقة  األداءم في تعم   بادليالت األسموبمن  أفضلالتعمم االتقاني ىو  أسموب إن -

  . الصاالت لمطالبات
 كرة القدم -ميارة التيديف  -الطبلقة النفسية  -اإلسموب التبادلي  -التعمم اإلتقاني  الكممات المفتاحية :
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Using Both Mastering and Mutual Learning Styles and Their Effect on 

Psycholoqical Fluency and Learning Shooting Skill in Futsal  for Female 

Students 

Prof. Dr. Talal Najim Abdullah     Refqa Moa’id Saeed 

Abstract 

The research aims at revealing the following : 

- Both (mastering and mutual ) learning styles and their effect on Psychological fluency. 

- Both (mastering and mutual ) learning styles and their effect on learning technical 

performance and achievement level in shooting skill for futsal female players. 

- The better style of those styles in learning shooting skill for futsal female players. 

The researchers have adopted the experimental methodology for its convenience to the nature 

of the research . The research sample has included (24) 1st-stage female students / college of 

physical education and college of education (for girls)-Dept. of physical education  divided  

into two equivalent groups (12 female students for each group ).The equivalence in variables 

(height, weight and age) and some mental capabilities ( intensity of attention , attention 

concentration and intelligence) have been verified in addition to a number of physical fitness 

elements , shooting skill and psychological fluency . 

The first experimental group, represented by the physical education female students , has used 

“ the mastering learning style, while the second experimental group , represented by the 

physical education female students , has used “the mutual style “. The learning approach has 

lasted (31) days as three educational units for each group .Each educational unit has lasted 

(90) minutes .So, the approaches fulfillment has started on 28/2/2012 to 8/3/2012 .  

The researchers have used the following statistical means ( arithmetic mean, standard 

deviation, T-Test, rate of change, percentage of development , learning amount, and simple 

correlation coefficient ).In addition, SPSS has been used. 

 The researchers have concluded the following : 

- Both styles have an effect on changing Psychological fluency  between the both  of the 

research groups. 

- The mastering learning style is better than the mutual style in changing the 

Psychological fluency between both of the research groups. 

- The mastering learning style is better than the mutual style in learning technical 

performance and achievement accuracy in the shooting skill for futsal female students. 

Keywords: Mastering Learning- Mutual Style - Psychological Fluency- Shooting Skills -

Football 

 التعريف بالبحث   -1
 بحث المقدمة وأىمية ال 1-1

شهه ا مجالهههتر مج تطهها   مهههاتم ولاجههت ا آل اجالجهههج الههتمو قهههل شهه , الهههتهد ااامخههم مج جهههت    ا جهه  ط هههام م ههه  ام        
مجمتممههههأل امي ههههتججم مج للجاجههههو مج اجلههههو جاامل ههههو مج  ههههاجتد امجةههههرامتد مج ههههل  املهههه  مجلالجههههو مج تطاجههههو    جهههه   هههههل, 

امجاالماههو جرههاتمد اختطلجههتد مجمتجطههو امج ههل  تموههل مج ههتاأل مج تاجههو  مج تطاجههاف قههل مجط هه  وههف مي ههتججم مج للجاجههو مج اجلههو
اتطجف مجمتجطتد اف ألر مجاصار ط ه  لجه, أقةهر ا ه ا  قهل مج  صهجر ت جرها  مهاتد مي هتججم مج للجاجهو اهف مي هتججم 

اهتد مجلهتال   لجه, مجراجاو مج ل جآلاف قج ت مجااتس ا ات مجلالجو مج للجاجهو اجآلهاف اات مجمتجهم ار صهتى وله,  لرهل مجاللا 
 أ تججم جآلاف قج ت مجمتجم ا ات مجلالجو مج للجاجو   طج ات جآلاف مجااتس قج ت اتشاى ااال ج ت .

 (7,,603)مجت تا   
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( اج  ههت  3671( امههاتل )طلهها  1963آلهتتار(ااهف أ ههامس أ ههتججم مجه لل  الهه ل ت مجهه لل  مه رهت ل ت مجهه   أخ ت هه      
جههه, أخصهههه, ا ههه ا  اههههف ميامم امجا هههتت  قههههل الهههتر ا اهههه    ل م آلهههتف  اههههم لف طإاآلهههتف بتجطجههههو مجمهههالم مجاصههههار ل

مج ههاتجس امجهه لل  ا ,اههج   امق  اهههت خهها  مجلههاف جلمههالم قهههل مجاخههد امجاآلههتف مجهه   جامل هههاف قجهه  صههلاطتد ا  ل هههو   
 ا  اال م ج ملم التججت ا اا  قل  رجهج  مجآل هتممد مج هل  صهر اهف مجاهاتس اجرها  مجمتجهم ط هتمى وله, مجارتت هو طتجا ه

مجاملهام مجهه اآلف قجهه  ل  جههاقت مجآللجههت اهف مي ههتججم مجلاللجههو جلمههالم مجةههل تم بجهت مجا ر ههجف اجتموهه, قجهه  مج ههتاأل 
مج تاجهههو طرهههه  مج ,هههت وههههف مجمتممهههأل امي ههههتججم مجا ههه  ااو قههههل مج هههاتجس اجلمههههل اخ هههج أةههههتقجج ا ل جههه ى ا اةههههج ج 

مج ,تجهتد مج تطاجهو مج اجلهو قهل مج هاتجس مج هل  ىآلها ولهه, جلا هتالج  امجاطهتاا مج للجاجهو آلاهت ج  هل  مجه لل  مه رهت ل اه  
 مج  تور مهجلتطل طجف مجااتس امجمتجم امج   ج جا اف م  لاما مجمتجم جل لل  .

 ( 13  3611)طلا  اى تمف   
  أاهت ت مي هلام مج طهتاجل ت ق ها جلها م ها أ هتججم مجهه لل  مج اجلهو مج هل  ىآلها وله, اات مجاه لل  قهل والجهو مجهه لل      

طت هه  ام  اههت ج هها, طهههتجا لل  مجاال هه, امجاهه لل  مجلتاهههر   امف  مآلجههال ولهه, اات مجاهه لل  مجههه   ج لههتا  مج لرههجف لجههه, 
 ههااا مجاشههتتآلو مج لتجهههو أومههتل اجههه ل لللههد مجلاجهها اهههف مجطههت لجف جاصهههاف طت هه  اما  طصههات  ام هههلو اقجهه  ج  صهههت 

ومههتم  اهههت   ااةهه و ج ههت لههه   جرهها  مجمتجههم ط   جههه  مجاملههم مجاملههام ا ههه    ت اات مجاللهه  قههل لجةهههتر مجا ههتتمد امق
ول, ال م جر ةل مي هلام مج طهتاجل   ,هج  مجمهالم طشهآلر أ ام  ط جه  جرها  مجاه لل  طهتيامم اجرها   اجله  طتجاال ,هو 
ومهتم مج ر جهو مجتمللهو له  ج طهتاه مياامت قجاهت طج  اهت ا تصه و قهل  اهف مج اهتتجف مجا تتجهو مجالمهت  ج اهت    امج الجه  امق

ومهتم اتخهو مجاملهم جلمهالم أ ات اات مجااتس ق ا مج   ج  ه  لاجه  خهتمتمد مج  مهجم قهل ات لهو اهت خطهر مج هاتجس امق
 اآلج جو  مطجر ت اجرا  طاال ,و ااتمخطو وار مجمالم اجآلاف ختجطج اف مجمتجم مجاال , و اات ج  ت  لجج  ت .

 (335  3,33)مجتطجلل ا ااىاجف  
امار مجا او مج ل      طشهآلر قلهتر قهل    هجف ا ه ا  ميامم ق, هتد مج تلهو لجه, جلا مجلتار مج   ل م ا مجل    

مجا جهها اهههف مهال اههت  طتج هههتهد مج   هههجو مجات طمههو طتيوهههاما مجتجتةههل  ل  أصهههط  امةههه ج  ههاجلج أف جلمالخهههو مج   هههجو 
 ههجو قههل  ههااا اههت   هها  ااتى آلطجهتى قههل   رجههأل مه لههت  جلتجتةههججف ااهها   ههملت  ههاس مج لتججههو مجتجتةههجو طتج ههتهد مج  

طه  خهاتم    مجلرلجهو امجطا جهو امجا تتجهو امج ممجهو ت ل  ج هملت مجتجتةههججف طشهآلر وهت  اهوطهل آلهت  مجرها  مجصهتهد طشههآلر 
 ههتب طالههاا  تجههو مجمالخههو مج   ههجو امج ههل أآلهها  ت مبلههم مجاتم ههتد مج ,تجههو طاصهه  ت  طههت   م جههو   هه   قههل أ  اههت  

تجتةهل قههل أ  قلتججهو آلت ههد أف ج ه ر ل و  هت ي  ههت   جها اهف خات هه  مج   هجو ولهه, مجتجتةهل قهل ميامم قههال جآلهتا أ  
 (6  3,33)مجمتمل   ت أامم مجا تتمد مج تآلجو امجا  اوو

ااهههف ال هههت  آلاهههف أالاجهههو مجط ههه  آلا ههه  الهههتي جهههه  جمتخههه  مجطهههت لاف قهههل الهههتر آلهههت  مجرههها  مجصهههتهد جلمتجطههههتد        
أقةههر مي ههتججم قهل  للهه  ا هتت  مج  ههاجم طآلههت  مجرها  مجصههتهد ا للهه  اجاآلهف أف جآلههاف ا تاجهو لههتا  جلاصههار لجه, 

ميامم مج  ههل ج هههت   قههتف مج هههام اههف الههه ل مجاتم ههو الههها  مههاجت ا هههتت  مج  ههاجم آلهههت  مجرهها  مجصهههتهد ا جهه  طم ههه  ام  
جطهههو أ ههتججم  للجاجههو  تموههل قههل ا  اجت  ههت مجلاماهههر آلتقههو مج ههل خهها  آلههاف  مد ألهههت قلههتر قههل  للهه  ا هه ا  أامم مجمت

جلتا مجا تخ مج للجال ميآللت االماهو قهل  مهاجت ا هتت  اله ل مجللطهو   ل    اجه  اله ل مي هتججم طإومهتم مجمتجطهو  تجهو  امق
مج صهتم اقتصهو مجرجهتا  امهطهامس امهط آلهتت اهف  هالر مجاشهتتآلو مج للجهو قهل ميامم   اجهم ل اله م مجط ه  ا  هلاج اهه  

ه هه تم جلجتد امج مهههم مجللاجههو مجااتا هههو امجااةههاوو ولههه, اقهههأل مج الج ههتد مج اجلهههو جاامآلطههو مج مهههات اههف  هههالر م
ل ه تم جلجو لاجها  اهف ملههر مجاصهار لجه, أقةهر  للهه  جا هتت  مج  هاجم طآلهت  مجرهها  مجصهتهد جلمتجطهتد   جه ج  جاآلههف 
أف جهه   م ههه  ام  الههه ل مي ههتججم اههه  ا هههتامد مجاههه  ى مجاتم ههل االتقهههو اههها  أاآلت جهههو م هه  تا  مجمتجطهههتد اهههف الههه جف 
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لاطجف قههل ميامم مجا ههتت    ل  لف الهه ل مي ههتججم م هه  ااد ولهه, قلتججههتد أ ههت  جآل  ههت  اجلههو ولهه, آلههت  مجرهها  مي ه
 مجصتهد جلمتجطتد .

 مشكمة البحث    1-2
 لهها اهههتا  آلهههت  مجرهها  جلصهههتهد اهههف مجاهههاما مي ت ههجو امجارهههتت  جلمتجطهههتد ةهههاف ا  ههت  آللجهههتد اأخ هههت  مج تطجهههو       

اصههر   ااههت  شهه ال اههف أامم مجمتجطههتد ج هه ل مجاههتا  هجتخهه, لجهه, مجا هه ا  مجاههتما مجاصههار مجتجتةهجو قههل لتالههو مجا
لججه    امف مي ههلام مجا طهه  قههل  للههج  اله ل مجاههتا  الهها مي ههلام مهاههت  مجه   هج هها  مجمتجطههتد قههل  للهه  مجا ههتتمد 

مجمتجطههتد اجه  ج هطأل ج ههف  مج تآلجهو مي ت هجو جللطههو اله م اهف ل ههو   امج هطم مي هت الهها آلهاف اله ل مجاههتا  لاجها  وله,
ااتت ه  ت اهف خطهر قههل لاجه  مجاتم هر مجاتم هجو مج ههتطرو اآله ج  مجشهلات طلها  مجتةههت وهف ا ه ا  أامم مجمتجطهتد قههل 
الهه م مي هههلام اهه  مجللههه  لف أامم ههت ج ملهههم لجهه, ل رهههتف لجههها اج  ههت  لجههه, أ ههتججم ام ههه تم جلجتد   هه ر والجهههو  للههه  

رها أت هت  مجطت لهتف لجه,  لتجهم اله جف مي هلاطجف مجامطرهجف وله, قلتججهتد م هت  مجا تتمد مج تآلجو ج ه ل مجللطهو   جه م ق
جآلهف ط هااا ولهه  مجطت لهتف جه  جمطرههت وله, آلههت  مجرها  مجصهتهد جلمتجطههتد   جه ج  قاههف ال هت  طهت  اشههآللو مجط ه  امج ههل 

  اة  ت مج  تىهد مي جو :
للاهج جا ههتت  مج  ههاجم طآلهت  مجرهها  مجصههتهد الهر   رههأل مي هتججم مجا هه  ااو قههل مجط ه  ) مه رههت ل امج طههتاجل (   -3

 جلمتجطتد ؟
 الر   ملت مجمالخو مج   جو جلمتجطتد ط  جف مي لاطجف ؟ -3

 أىداف البحث   1-3
 ج ام مجط   لج, مجآلشم وف :

 أ لاطل مج لل  ) مه رت ل امج طتاجل ( األتالات قل مجمالخو مج   جو . 3-1-3
قههل  للههه  ميامم مج  ههل اا ههه ا  مه لههت  طا هههتت  مج  ههاجم طآلهههت   أ ههلاطل مجهه لل  ) مه رهههت ل امج طههتاجل ( األتالاهههت 3-1-3

 مجرا  مجصتهد جلمتجطتد .
 مي لام مهقةر اف ال جف مي لاطجف قل  لل  ا تت  مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد . 3-1-1

 فروض البحث    1-4
مج   ههجو طصهههات  آللجهههو ه  الهها قهههتاأل  مد اهجههو ال اجهههو قههل ا ا هههم اتلهههتد مجمتجطههتد قهههل ارجههتس مجمالخهههو  3-3-3

 طجف متجطتد الااو ل مجط   .
ه  الهها قههتاأل  مد اهجههو ال اجهههو قههل ا ا ههم اتلهههتد مجمتجطههتد قههل ميامم مج  هههل اا هه ا  مه لههت  طا هههتت   3-3-3

 مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد جالااو ل مجط  .
  مج  هههههاجم طآلههههت  مجرههههها  ه  الهههها قههههتاأل  مد اهجهههههو ال اجههههو قهههههل ا ا ههههم اتلهههههتد مجمتجطههههتد قههههل  للههههه  ا ههههتت  3-3-1

 مجصتهد جلمتجطتد جالااو ل مجط   .
 مجاالت البحث    1-5
مجالهتر مجطشههت  : متجطههتد مج هه و مجاتم ههجو مياجهه, قههل آللجههو مج تطجههو مجتجتةههجو اخ هه  مج تطجههو مجتجتةههجو قههل آللجههو  3-5-3

 مج تطجو ط تد قل لتالو مجااصر .
 .   1/1/3,33تجو  اجر 3/3,33/ 31مجالتر مج ات ل : أط اممى اف  3-5-3
 مجالتر مجاآلت ل : مجرتوو مجام لجو جر   مج تطجو مجتجتةجو قل آللجو مج تطجو ط تد قل لتالو مجااصر . 3-5-3
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 تحديد المصطمحات    1-6
 التعمم االتقاني  1-6-1
م ( طم ههه  ت ق ههت   للجاجهههو   ةههاف  رهههاج  م  طههتتمد  آلاج جههو ا آلهههتت  ج طل ههت اخهههد لةههتقل  لهههتم3663وتقهه  ) شههجد         

ومتم اللااتد وف مجا تتمد مي ت جو جلمالم بجت مجا للاجف   ات  والجو مج لل  ت .   ر جو تمللو  ص ج جو امق
 (3  3663) شجد    

( مجهه لل  مه رههت ل ولهه, م هه  ت  ر جههو  للجاجههو ج ههاتجس اههتا   للجاجههو ا  ل ههلو ولهه,   هها 3,,3آلاهت وههتم ) أطهها  ج ههو       
مجاهتما  للا هت اله أ  لجه, ا هامد أا أخ هت  ااجه   امةه و  لمه, قهل  صهو صه جو ام هها  التاهل ا للا هت ل   آلهاف مجاهتا  

 (33  3,,3)أطا  ج و    أا قل وا   صب  الر مي طاس مجام ا ت .
اخا وتق  مجطت لتف ملتممجج : طم    أ هلام  للجاهل الاقه   اآلهف مجمتجطهو اهف ل رهتف أامم مجا هتت  امجاصهار لجه, ا ه ا       

 ا ج  اف  الر لومتم ت مجاخد مجا ت م جل لل  ااتموت  مج تاأل مج تاجو طجف مجمتجطتد .  اف مج  صجر  
 األسموب التبادلي   1-6-2  

( طم هه  ت أ ههلام اطتشههت ج  رههر 6,,3(  رههو وههف )طلطههتس اااجههاا  ,366ل  جشهجت ) ات ههآلا اا هه ف ا ههتت  أشههات         
 جهه  جصههط  اشهتتآلج قلههتي قهل خههتمتمد مج رجهج  ا جهه  وهف متجههأل لومههتم  جلاه لل  قجهه  أآللهت مجرههتمتمد قهل مجلالجههو مج للجاجهو

 ر جهو تمللههو ج اجلهه  مجهه   جههىا  مجا هتت     جهه  جال هه, اجصهه   اج ههتخ  ميامم له  طلهها  جهه  جهه    طههتار مياامت ججصههط  
 (3  6,,3مجاال , اىاجج امجاىا  اال ,ج ت)طلطتس اااجاا  

 
طم هه  ت أ هلام  للجاههل خااه  يار اههت  اا ه ف ل  أومهه, جلاه لل  ااتى تمج ههجج  (6,,3آلاهت وتقه  )ميمهها  امج طجها        

 قل مجلالجو مج للجاجو طلا أف آلتف ااتل قل مي لام  لطجج جر صت ول, مج لرجف ت . 
 (111  6,,3) ميما  امج طجا   

تمجهههو طشههههآلر أ ام  )اال ,ههههو اخههها وتقهههه  مجطت لهههتف ألتممجههههج طم هههه  : أ هههلام جهههه   قجههه   ر ههههج  مجمتجطههههتد لجههه, الههههتاج  ل      
اوتالههو( آلهههو   ههم مجهههاات مجاملههام ج هههت ا  طههتاجف مياامت قجاهههت طجهه  ف قهههل آلههر  اهههتجف ا ههتت  ا تصههه و طاههت ج رهههأل  للههه  

 ا تت  مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد  .
 الطبلقة النفسية   1-6-3

مشهههه تممتد مجا ههههتت  مجاهههههىام  ت .                                                              ( طم  ههههت ت  تجهههههو ورلجههههو طا جههههو اللهههه,  لاههههر ولههههه, اقههههأل 1,,3اخهههها وتق ههههت )ا اهههها       
 (6  1,,3)ا اا   

( طم  ههههت ت  تجههههو ج ههه مج  مجشهههه ب مجتجتةههههل أف ج هههه ا   ط هههت ا جهههه  قههههل أ  ا هههه ا  اههههف 5,,3اوتق هههت )لطههههتمالج        
 (31  5,,3ا  اجتد مهش تم  قل مجا تق و ت )لطتمالج   

اخا وتق ت مجطت لهتف ألتممجهج طم  هت :  تجهو اهف مه ه لاما مج   هل امجلرلهل امجطها ل امج هل   رهأل أقةهر ا ه ا  قهل ميامم   
 ل   آلاف مجمتجطو اشراجو طتيامم اه جآلاف جاج ت اول طات ج جم ط ت ا  مجشلات طته  ا تس قل أل تم اطلا ميامم .

   اإلطار النظري والدراسات السابقة   -3
 اإلطار النظري 2-1
 التعمم االتقاني : 2-1-1

لف مجه لل  مه رهت ل قآلههت  خاجاهو ا تله  قههل أصهاج ت لجه, مج تطههاججف مياممهر الهر آلاج ههاس ا ه  تجا     ل  لف مهال اههت       
و جلتالهو ط  م مجا  ا  قل مجاهجهتد مجا  ها  مهاجتآلجهو أاممهر مجرهتف مجلشهتجف  ل  خها  مجه لل  مه رهت ل قهل مجاات هو مج لتجطجه
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( اهف خطهر اات هاف ا ه ل ب قل ه    قهل أف مجملطهو خهتاتاف وله,   رجهأل ميالهامم مج للجاجهو طرهات اهت 3637شجآلتبا وت )
ج ا  ج   ط ج   ل  آلت ام وله, م ه لاما ه ه لاتت مجاخهد مجهال   جه لل  مجا  ها  اجةهجم )تلهم( مجةهج ت لف طلها  ج  هت  

% اهههف مجملطههو مجاالههااجف ام هههر 65جهه لل  ط جهه  جههه اآلف أآللههت اههف قههل  اا لهه  ولهه, قتةهههجو  هه ب طم هه  جاآلهههف   ,ههج  م
   مجصم مجاتم ل أف ج صلام ول, ا  ا  وتجل قل مج  صجر اجصلام لج, مجا  ا  مج   جصر لجج  أقةر مجملطو ت .                            

 (35  3617  )تلم                                                                       
 األسموب التبادلي : 2-1-2

الهها اههف مي ههتججم مج اجلههو مج ههل  ىآلهها ولهه, اات مجاهه لل  قههل والجههو مجهه لل  طم هه  ام  اههت ج هها, طههتجا لل  مجاال هه,       
امجاهه لل  مجاههىا    لف  مآلجهههال ولهه, اات مجاههه لل  مجهه   ج لهههتا  مج لرههل لجههه,  ههااا مجاشهههتتآلو مج لتجههو أومهههتل اجهه   لللهههد 

ومههتم  اههت    مجلاجها اههف مجطههت لجف جاصههاف طم هه  اما  طصهات  ام ههلو اقجهه  ج  صههت اات مجاللهه  قهل لجةههتر مجا ههتتمد امق
ااةههه و ج هههت لههه  جرههها  مجمتجهههم ط   جههه  مجاملهههم مجاملههههام ا ههه    ل  جههه     ,هههج  مهههالم مجصهههم طشهههآلر أ ام  ط جههه  جرهههها  

 (333  ,366طا مجآلتج   مجا لل  طتيامم اجرا   اجل  طتجاال ,و امج الج  ل  ج طتاه مياامت )و
 الدراسات السابقة : 2-2
 ( عن التعمم االتقاني :2994دراسة )إبراىيم ,  2-2-1
 )تأثير األسموبين االتقاني والتعاوني في تعمم ميارة اإلرسال الساحق بكرة الطائرة( 

  م ت هتر مج هت أل طهتجآلت  مجمهتمت  الاقد مجاتم و مج لتم لج,  هملجت أ هلاطل مجه لل  مه رهت ل امج لهتا ل قهل  لله  ا هتت       
( متجطهج  ام ه  ا  مجاه  ى مج لتجطهل   آلاهت م ه رتخد 33امج, مجآلشم وف أ  مي لاطجف أقةهر  أاهت مجلج هو ق آلا هد اهف )

 ( أ تطج  اآلت د اف أال    تمى مجط   الل :3مج لتطو )
ج  هههل ااخهههو مه لههت  جا هههتت  م ت هههتر لف أ ههلام مجههه لل  مه رهههت ل الهها أقةهههر اهههف مي ههلام مج لهههتا ل قهههل  للهه  ميامم م -

 مج ت أل طتجآلت  مجمتمت  .
 ( عن األسموب التبادلي :2999دراسة )بمباس ومولود ,  2-2-2
) ملجت أ   ام  مي هلام مج طهتاجل قهل لآل هتم ا هتت  مج صهاجم اهف مجلطهتد ااهف مج هرام طآلهت  مججها ام ه لاتت اخهد مجه لل   

 ميآلتاجال(
لج,  هملجت أ ه  ام  مي هلام مج طهتاجل قهل لآل هتم ا هتت  مج صهاجم اهف مجلطهتد ااهف مج هرام  الاقد مجاتم و مج لتم      

( متجطههج   اأ ههه  ا  55طآلههت  مججهها   امجهه, مجآلشهههم وههف  ههملجت أ هه لاتت اخهههد مجهه لل  ميآلههتاجال   أاههت مجلج هههو ق آلا ههد اههف )
    الل :( أ تطج  اآلت د اف أال    تمى مجط3مجا  ى مج لتجطل   آلات أ  رتخد مج لتطو )

 لف مي لام مج طتاجل ج  األ ول, مي لام مهات  قل لآل تم مج صاجم اف مج رام . -
 إجراءات البحث : -3
 المنيج المستخدم : 3-1

    م   ا  مجا  ى مج لتجطل جاالما   امطجلو مجط   .
 مجتمع البحث وعينتو : 3-2

آللجهو مج تطجهو مجتجتةههجو اخ ه  مج تطجهو مجتجتةهجو قهل آللجههو   آلهاف ال اه  مجط ه  اهف متجطهتد مج هه و مجاتم هجو مياجه, قهل     
مجلهههام ل  هه  أ  جهههتتال  طصهههات  وااجههو امجطهههتج  وهههااالف  3,33-3,33مج تطجههو ط هههتد قههل لتالهههو مجااصهههر جللههت  مجاتم هههل 

 تطجههو ( متجطهو قههل خ ه  مج تطجهو مجتجتةههجو طآللجهو مج33( متجطهو قههل آللجهو مج تطجهو مجتجتةههجو ا)33( متجطهو اها وجف طامخهه  )31)
 ط تد   ا   أ  طلتا واا اف مجمتجطتد جأل طتم مي جو :
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 ( متجطتد .7مجمتجطتد مجال ل ج  ج ةتف أ  ا تةت  امجطتج  وااالف ) (3
 ( متجطتد .1مجمتجطتد مجال ل جاج ف  طت  اااتت و جل لتججو امجطتج  وااالف ) (3
 متجطتد . (,3مجمتجطتد مجال ل ألتجد ولج ف مج لتطو مه  مالوجو مجطتج  وااالف ) (1

( متجطهههو قهههل خ ههه  مج تطجههههو 33( متجطهههو قهههل آللجهههو مج تطجهههو مجتجتةهههجو )33( متجطهههو طامخههه  )33ج صهههط  وج  ههه  مجط ههه  )  
مجتجتةههجو طآللجههو مج تطجههو ط ههتد اوههف متجههأل مجرتوههو  هه  م  جههتت متجطههتد مج تطجههو مجتجتةههجو ج مطجههأل )أ ههلام مجهه لل  مه رهههت ل( 

 طتاجل(.امتجطتد مج تطجو ط تد  مطأل )مي لام مج 
 ( جطجف  ج  :3امجلاار تخ  )

 (3مجلاار تخ  )
 جطجف واا أقتما وج و مجط   امي لام مجامطأل

األسموب  المجموعة
 المطبق

العدد الكمي 
 لمعينة

الطالبات 
 المستبعدات

عدد طالبات العينة 
 النيائية

 المجموعة التجريبية األولى
  مج لل  مه رت ل ) طالبات التربية الرياضية (

33 
 
6 

 
33 

 المجموعة التجريبية الثانية
 ) طالبات قسم التربية الرياضية (

مي لام 
 مج طتاجل

 
33 

 
3, 

 
33 

 33 36 31  المجموع
 

 التصميم التجريبي : 3-3
 ههههه  م ههههه  ا  مج صههههههاج  مج لتجطهههههل مجههههه   جملههههههأل ولجههههه  ) صهههههاج  مجالااوههههههتد مجا آلتقمهههههو مجلشهههههاممجو مه  جههههههتت  مد       

 (16103613و امجطلاجو مجا آلاو مجةطم ( .       )قتف امججف  مه  طتتمد مجرطلج
 (3مجشآلر )

 جاة  مج صاج  مج لتجطل جلط  
 النتائج االختبار البعدي  المتغير التابع المتغير المستقل االختبار   القبمي المجاميع

 المجموعة التجريبية األولى 
 ) طالبات التربية الرياضية(

مه  طتتمد مجطا جو 
 ت  مج  اجم اا ت

 
ا لل  ميامم مج  ل 
 اا  ا  مه لت  

 
اارجههههههههتس مجمالخهههههههههو 

 مج   جو

  مجمالخو مج   جو مج لل   مه رت ل
م  طتت ا تت  
 مج  اجم

ا للههههه  ميامم مج  هههههل 
 اا  ا  مه لت 

 
اارجههههههههتس مجمالخهههههههههو 

 مج   جو

 
 خطلل  –خطلل    
 

 
  
 طلا  –خطلل   
 

 
 المجموعة التجريبية الثانية

)طالبااااااااات قساااااااام التربياااااااااة 
 الرياضية(

 
مي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلام 

 مج طتاجل

 
 للههههههههههههههههه  ا هههههههههههههههههتت  
مج  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاجم 

مجا هههههههههههههههههههههههههههههههه  ااو   
 طتجط   

  
 طلا  -طلا  
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 وسائل جمع البيانات 3-4
 االستبيان  3-4-1
  م هه طجتف ج  اجهها طلهه  مجرههاتمد مجلرلجههو مجاههىلت  قهههل  للهه  ميامم مج  ههل اا هه ا        مه لههت  طآلههت  مجرههها  3-4-1-1

 مجصتهد جلمتجطتد .
م هه طجتف ج  اجهها طلهه  و تصههت مجلجتخههو مجطا جههو امج تآلجههو مجاههىلت  قههل  للهه  ميامم مج  ههل اا هه ا  مه لهههت    3-4-1-2

 جا تت  مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد امه  طتتمد مجا ت طو ج ت.
 را  مجصتهد جلمتجطتد.م  طجتف ج  اجا مه  طتت مجا ت م جا تت  مج  اجم طآلت  مج  3-4-1-3
م هه اتت   رهههاج  ميامم مج  هههل جا هههتت  مج  ههاجم طآلهههت  مجرههها  مجصهههتهد جلمتجطههتد . امج هههل شهههالد ولههه, لاللهههو   3-4-1-4

ا جل ههههت ولهههه, مج ههههتا  ( اتلهههتد  هههه   ,3ألههه مم االههههل )مجر هههه  مج  ةههههجت    مجر هههه  مجهههتمجس   مجر هههه  مج  ههههتال( االههههل اههههف)
ج  امجهه لل  مج تآلههل ( ج  اجهها اتلههتد آلههر خ هه    ا اههد مجاامقرههو ولج ههت طم  هههتأل قههل الههتر )مجرجههتس امج رهها   مجا  صههجف) (

 (.  3ىتمم مج طتمم امو اتاالت قل مج رجج  قل مه  طتتمد مجرطلجو امجطلاجو اآلات ااة و قل مجال أل تخ  )
 م  طجتف  ار م  مالس صال جو مجا  ت  مج للجال .             3-4-1-5
 تكافؤ مجموعتي البحث  3-5

  اد والجو مج آلتقى طجف الااو ل مجط   جةطم مجا رجتمد مي جو :
 مجرجت تد مجل اجو . 1-5-3
 طل  مجراتمد مجلرلجو )أ  طتت آلر اف مج آلتم ا ا  ا تآلج  مه  طتل ( 1-5-3
 طل  و تصت مجلجتخو مجطا جو امج تآلجو . 1-5-1
 ارجتس مجمالخو مج   جو . 1-5-3
 ا تت  مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد . 1-5-5
 ج  ل اا  ا  مه لت  طا تت  مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد .ميامم م 1-5-7

 ( جطجف  ج  :3امجلاار تخ  )
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 السادة الخبراء*

 أ.د عامر محمد سعودي       تعمم حركي / جمناستك                كمية التربية الرياضية
 كمية التربية الرياضية  ضر اسمر        تعمم حركي / كرة قدم                 أ.د محمد خ

 أ.د جاسم محمد الرومي       تعمم حركي / كرة قدم                  كمية التربية الرياضية
 كمية التربية الرياضية    أ.م.د نوفل فاضل رشيد       تعمم حركي / كرة قدم               

 ن عبد الكريم         تدريب رياضي / كرة قدم               كمية التربية الرياضيةأ.م.د مع
 



وأثرهوا..........  استخذام أسلىبي التعلن االتقاني والتباديل 

156 

 

 (3مجلاار تخ  )
 جطجف مج آلتقى طجف الااو ل مجط   

 المعالم
 اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 مجموعة األسموب التبادلي مجموعة التعمم    االتقاني
 قيمة )ت( المحسوبة

 ع± -س ع± -س
 30633 705,1 ,,,3560 505,6 3550111    لالطو

 0563, 1,,330 510,11 70557 570337 آلر  الكتمة
 0661, ,37051 3160111 3,0753 ,315065 ش ت العمر

 0511, 605,3 310111 10366 350337 اتلو حدة االنتباه
 06,3, 3,0111 370,11 10,65 310511 اتلو تركيز االنتباه

 30333 603,1 1,0637 10361 130,11 اتلو الذكاء
 ,3056 50367 ,33035 50153 310777   القوة االنفجارية لمرجمين

 3.163 0775, 50,11 0351, 50361 لت السرعة االنتقالية
القوة المميزة بالسرعة 

 363., 30,33 506,1 30376 50665   لمرجمين

 ,3.55 70333 310637 70315 360111 اتلو المرونة
 ,30,1 30716 360311 ,063, 360565 تل الرشاقة
 01,3,  30,63 30,17 707,5 ,3073 60373 لت التوافق

األداء الفني لميارة 
 7,,30 0763, ,,505 303,1 50111 اتلو التيديف

مستوى االنجاز لميارة 
 30353 ,,3703 اتلو التيديف

 
36016, 
 

30136 
 30165 

 0663, 60551 ,,,3130 36035 3310377 اتلو الطبلقة النفسية

 (30,6( = )32( ااتلو  تجو )0,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم 
( 0,5,) <( أف خجاهههو )د( مجا  هههاطو مصهههرت اهههف خجاهههو )د( مجلااججهههو و ههها   هههطو  مهههم 3ج طههجف اهههف مجلهههاار تخههه  )     

جههو بجهت ال اجههو طههجف مجالاههاو جف (   ق طههجف اههف  جهه  وله, الههاا قههتاأل  مد اه6,.3( امجطتجرهو )33اأاهت  اتلههو  تجههو )
 مياج, امجلت جو قل مجا رجتمد مجا آلات  اات جشجت لج,  آلتقى مجالااو جف قل  ل  مجا رجتمد .

 المنياج التعميمي  3-6
م ه  ا  مجطت لههتف مج مههامد مج ههل ج ةهها  ت مجا  ههت  مج للجاههل جاهتا  آلههت  مجرهها  مجصههتهد جلمتجطههتد امجارههتت  جل هه و       

وله, اقههأل مجا هتالى مجاتآل جهو جآللجهتد اأخ هت  مج تطجهو مجتجتةههجو   ل   3,33-3,33,  هالر مجلهت  مجاتم هل مجاتم هجو مياجه
خهههت  مجطت لهههتف طإوهههاما ا  ههههت  جا هههامد  للجاجهههو ولههه, اقههههأل مي هههلاطجف مجار هههت جف اوهههت   اهههها لجف ا  هههت ولههه, مج طههههتمم 

( ه ه مالس أتمم ه  قههل اها  صهال جو  لهه  3امجا  صهجف قهل )اهتا  متممههأل مج هاتجس امجه لل  مج تآلههل( آلاهت قهل مجال ههأل )
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( ا هها   للجاجهههو   7مجا ههامد  جهه   اههد مجاامقرههو ولج ههت طلهها ألههتمم طلهه  مج لههاجالد  جهه   ةههاف مجا  ههت  مج للجاههل )
 ( ا امد جآلر الااوو اقجات جم ل  اةج  جمتجرو    ج  آلر اف مي لاطجف :1اطامخ  )

 تنفيذ أسموب التعمم االتقاني : 3-6-1
   ( ا امد  للجاجو .1( أجت    اطامخ  )1مجا  ى مج للجال)م  رتأل 
  .) مطجأل مجا  ى مج للجال قل أجت  ) مج اجس   مهل جف   مج اجس     
 ( اخجرو ول, اقأل مجارتت مجاتم ل جلآللجو . ,6طل   اف مجا ا  مج للجاجو مجام ا ) 
  تةجو قل آللجو مج تطجو ط تد .    مطجأل مجا  ى مج للجال قل مجرتوو مجام لجو جر   مج تطجو مجتج 
  ه   مطجهأل ا ههتامد مجاه  ى مج للجاهل ولهه, اقهأل  مههامد أ هلام مجه للذ  مه رههت ل مجه   مطهأل ولهه, مجالااوهو مج لتجطجههو 

 مياج, جمتجطتد آللجو مج تطجو مجتجتةجو .
  اةههج جو  ةهها د مجا ههامد مج للجاجههو اصههم جههألامم مج  ههل جا ههتت  مج  ههاجم طههتجل م مجا صههب قةههو وههف مجت هها  مج

 امجا  ل لو جألامم مج  ل اجل اتتجف مجا تتجو . 
   ةها د مجا هامد مج للجاجههو  اهتتجف ا تتجههو ا اتلهو اههف مج ه ر لجهه, مجصهلم اخهها   تاجهد آلههر ا ها   للجاجههو  هاس اههف 

 أ امس مج  اجم مجلال  ) طال  مجرا    طام ر مجرا    ط تت  مجرا  ( .
   للجاجو آلر أمتت جالر  اتجف ا تت  .   صجتبو مج اتتجف مجا تتجو ط جمو أمت  
   ه  لوهاما م  طهتتمد طج جههو طهجف مج اهتتجف مجا تتجههو ل  جلمه, مه  طهتت مجطج هل قههل   تجهو آلهر  اههتجف ا هتت  اج هجف م   ههتم 

 مجا ا  مج للجاجو ا ج  هآل شتم  رتم ةلم مجمتجطتد االتجل  ت طتجااتت و امج آلتمت .
 تنفيذ األسموب التبادلي :  3-6-2
  ( ا امد  للجاجو .1( أجت    اطامخ  )1  رتأل مجا  ى مج للجال)م 
  .) مطجأل مجا  ى مج للجال قل أجت  ) مي ا   مجلاللتم   مي ا     
  ( اخجرو ول, اقأل مجارتت مجاتم ل جلآللجو . ,6طل   اف مجا ا  مج للجاجو مجام ا ) 
  و مجتجتةجو قل آللجو مج تطجو ط تد .    مطجأل مجا  ى مج للجال قل مجرتوو مجام لجو جر   مج تطج 
   هه   مطجههأل ا هههتامد مجاهه  ى مج للجاههل ولههه, اقههأل اتخههو مجاملطهههتد جأل ههلام مج طههتاجل طهههجف مجمتجطههو مجاىاجههو امجاال ,هههو 

 مج   مطأل ول, مجالااوو مج لتجطجو مجلت جو جمتجطتد خ   مج تطجو مجتجتةجو قل آللجو مج تطجو جلط تد .
   صههم جههألامم مج  هل جا ههتت  مج  ههاجم طهتجل م مجا صههب قةههو وهف مجت هها  مج اةههج جو  ةها د مجا ههامد مج للجاجهو ا

 امجا  ل لو جألامم مج  ل اجل اتتجف مجا تتجو . 
   ةها د مجا هامد مج للجاجههو  اهتتجف ا تتجههو ا اتلهو اههف مج ه ر لجهه, مجصهلم اخهها   تاجهد آلههر ا ها   للجاجههو  هاس اههف 

 مجرا    ط تت  مجرا  ( . أ امس مج  اجم مجلال  ) طال  مجرا    طام ر
   ههه  لوههههاما مج اهههتتجف مجا تتجههههو قهههل اتخههههو مجاملهههم اطشههههآلر ا  ل هههر ام هههه  ااد مج ر جهههو مجتمللههههو مجةهههتاتجو قههههل الهههه م 

 مي لام  .
 مقياس الطبلقة النفسية : 3-7

جلصههات  (اموهال 3667م ه  ا  مجطت لهتف ارجههتس مجمالخهو مج   ههجو مجالها اههف خطهر ) ها مف لتآل ههاف االتطهد اههتت          
( أطلهههتا آلههر طلههها 6( قرههت  اا وهههو ولهه, )17( ل  ج آلهههاف مجارجههتس اهههف )1,,3  مجلتطجههو )وطهها مجل جههه  وطهها مجالجههها ا اهها 

( قرهههتمد ا ل طهههت لاجههه  قرههههتمد مجارجهههتس مجلتطجهههو ل   آلهههاف م لتطهههو ولهههه, اقهههأل  ا هههو طهههاممر الهههل ) بجههههت 3ج ههها  ولههه, )
( ولهه, مج ههامجل اط هه م 3 3 1 3 5ا لمهه, أا مف مجههاتلتد ) اامقهأل طشهها    بجههت اامقههأل  ا تجهها  اامقههأل   اامقهأل طشهها  (
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( اتلههو   أاهههت مج ههها ,31ميلههتمم م  صهههتمل  ههجآلاف مج ههها ميولهه, جالاهههاس مجهههاتلتد مج ههل ج صهههر ولج ههت مجا  هههاب )
( ل  أوها اله م مجارجهتس جرجهتس أطلهتا مجمالخهو مج   هجو مجا اهو 1( اتلو اآلات ااة  قهل مجال هأل تخه  )17ميا ,  جآلاف )

مم مجتجتةل اخها  ه   ا جه  مجارجهتس وله, الااوهو اهف  ا  مه  صهتب قهل الهتر وله  مجه  س مجتجتةهل جطجهتف اها  جألا
% ام هه  صههتج  جهههألامم ,,3صههال ج   جلج ههو مجط ههه  قآلت ههد م لتطههو طاامقرهههو لاجهه  مج طههتمم ولههه, قرههتمد مجارجههتس ط  هههطو 

لاطجف )مه رهت ل امج طهتاجل(  ه   ا جه  مجارجهتس وله, وج هو مجتجتةل   قطلا م   هتم    جه  مجا  هتلجف مج للجاجهجف جآلهر اهف مي ه
 مجط   ا ج  قل مجرتوتد مج ,تجو مج تصو طآلر آللجو .

 التجارب االستطبلعية  3-8
(  لهتتم م ه مالوجو امج ههل  ه مطأل وله, الاههاو ل مجط ه  اولهه, 1خهت  مجطت لهتف اطا ههتوا  اات هو مجاهتا  طههملتمم )     

( متجطههتد ا جهه  اههف ملههر مج صهههار ,3اف ال اهه  مجط هه     هه  امجطههتج  وههااالف )متجطههتد  ههتت  وج ههو مجط هه  ااههف ةهه
 ول,   تمى اخجرو خطر    ج  مج لتطو مجتمج و اقجات جم ل  اةج  ج ج  :

 التجربة االستطبلعية األولى )االختبارات البدنية واختبار ميارة التيديف( 3-8-1
مه  طهههتتمد مجطا جههو طلهها أف  ههه  وتةهه ت ولههه, مج ههتا  مج طهههتمم  ا ههه   مطجههأل 35/33/3,33 هه  للههتمم مج لتطهههو ط ههتتج       

اخها آلت هد لاجل هت االماهو جلج هو مجط ه  اه  الها صهلاطو قهل أامم هت   قهل  هجف و ها  مطجهأل م  طهتت ا هتت  مج  هاجم مجه   
جصهههلاطو  هه  م  جهههتتل اهههف خطهههر مج طهههتمم  هههرم جهههاج ت مه  طهههتت )م  طهههتت مج  هههاجم اهههف مجآلهههتمد مجلتط هههو ولههه,  ههه و  ر هههجاتد( 

 مطجر  اف خطر مجلج هو ا ه  م ه طامج  )طم  طهتت مج  هاجم اهف مج تآلهو وله, مج ر هجاتد مجا ام لهو امجات هااو ام هر مج هام ( 
 طلا أف    وتة  ول, مج تا  مج طتمم ات  لت جو جل مآلا اف صال جو  مطجر  ول, مجلج و ا صلد مجاامقرو ول,  ج  .

 ختبار ميارة التيديف (التجربة االستطبلعية الثانية ) ا 3-8-2
ا ههه   مطجهههأل م  طههههتت ا هههتت  مج  هههاجم مجالهههار ولههه, متجطهههتد اهههف ال اهههه   36/33/3,33 ههه  للهههتمم مج لتطهههو ط هههتتج       

 مجط    تت  وج و مجط   اآلت د   جلو مه  طتت االماو جلج و مجط   .
 التجربة االستطبلعية الثالثة ) لممنياجين التعميميين (  3-8-3

م مج لتطههو اهههف خطهههر اات ههو مجاهههتا  طلههها مه  ههتأل ال هههت ولههه, آلج جههو    جههه  مي هههلاطجف ولهه, الاهههاو ل مجط ههه   هه  للهههتم     
 ا    مطجأل آلر أ لام ول,  ام اآلتف مجرت  اف مج لتطو :  3,33/ 3/ 1اجرتجو  3,33/ 33/ 36ا ج  ط تتج   

 اا  االماو مجا  ت  مج للجال جأل لاطجف ول, مجمتجطتد . -
 م  اف مجا ا  مج للجاجو امج اتتجف مجا تتجو .مج مآلا اف ةط -
 مج مآلا اف ةطم  مامد    ج  مجا  تلجف  . -
 مج مآلا اف  الاو ميل    امياامد مجا   ااو . -
 الشروط العممية ألختبار ميارة التيديف :  3-9
 الصدق الذاتي : 3-9-1

(  جههه  م هههه  ت  311  3666 آلتج ل امجلطجههها   ( قهههمآللت)مج,6.,جلههها مه  طهههتت صهههتاخج ل م آلهههتف التاهههر مجصهههاأل )     
 مجصاأل مج م ل جال  طتت وف متجأل   تم مجل ت مج تطجلل جالتار لطتد مه  طتت.

 ثبات االختبار :  3-9-2
جل مآلها اهف لطهتد مه  طهتت مجا هتت  خهت  مجطت لهتف ط مطجهأل مه  طههتت وله, وج هو اهف ال اه  مجط ه   هتت  وج هو مجط هه       

ا هه  لوتا ه  طلها أ هطاس ولهه, مجلج هو    ه ت  ا ه  م   ههتم التاهر مهت طهتم مجط هجم )طجت ههاف(  ( متجطهتد,3اآلهتف وهااالف )
 % اات جىآلا لطتد ال م مه  طتت.15طجف اتلتد مه  طتتجف اأ, تد مج  تمى والخو مت طتم وتججو ل  طلرد اتلو مجلطتد 
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 موضوعية االختبار : 3-9-3
(   ا ههه  مج  رهههأل اهههف ااةهههاوجو مه  طهههتت 371  7,,3مجاتلهههو ت )تةهههامف   مجااةههاوجو الهههل ت اتلهههو مه  هههتأل طهههجف ارهههات      

( قهههل ىف ام هههها جلج هههو مجط ههه    ام   هههتم التاهههر مهت طهههتم مجط هههجم طهههجف   ههههتمى مجا هههتت  ط  هههلجر مج  هههتمى اهههف لهههال  ا آلاهههجف )
 مجا آلاجف قآلت د ال ت  والخو مت طتم وتججو قل مه  طتت اات جىآلا ااةاوجو مج راج  .

 تبار القبمي االخ 3-19
   للتمم مه  طتت مجرطلل جالاهاو ل مجط ه  قهل طله  و تصهت مجلجتخهو مجطا جهو ام  طهتت ا هتت  مج  هاجم ا لله  ميامم مج  هل اا ه ا  

ا جههه  طا ههههتوا  قتجههههأل مجلاههههر مجا ههههتوا  7/3/3,33اجرتجههههو  13/3/3,33مه لهههت  اارجههههتس مجمالخههههو مج   ههههجو ا جههه  جلاهههها  اههههف 
 م       راج  ميامم مج  ل ه  طتت ا تت  مج  اجم اف خطر لاللو ا آلاجف . ( ولاجااات و مجاتا  )

 التجربة الرئيسة 3-19
( ا هامد  للجاجهو جآلههر الااوهو اههف 1اطامخهه  ) 31/3/3,33 ه  مجطهام ط   جهه  مجا  هتلجف مج للجاجههجف وله, الاهاو ل مجط هه  قهل     

اقههأل لههاار مجههاتاس مي ههطاول جلات لههو مياجهه, قههل آللجههو ا(   ا هه   ا جل ههت وله,  ,6الاهاو ل مجط هه    اآلههتف  اههف آلههر ا هها  )
مج تطجهههو مجتجتةهههجو اخ هههه  مج تطجهههو مجتجتةهههجو طآللجههههو مج تطجهههو ط هههتد   اطلهههها مه   هههتم اهههف    جهههه  مج لتطهههو ولههه, الاههههاو ل مجط ههه  قههههل 

1/1/3,33 . 
 االختبار البعدي   3-12

  هاجم ا لله  ميامم مج  هل اا ه ا  مه لهت  اارجهتس مجمالخهو    للتمم مه  طتت مجطلا  جالاهاو ل مجط ه  قهل م  طهتت ا هتت  مج    
ا جهه  طا ههتوا  قتجهههأل مجلاههر مجا ههتوا ااات ههو مجاههتا  ولاههج م هه   ههه   35/1/3,33اجرتجههو  33/1/3,33مج   ههجو ا جهه  جل  ههت  اههف 

  راج  ميامم مج  ل ه  طتت ا تت  مج  اجم اف خطر لاللو ا آلاجف .
 الوسائل اإلحصائية  3-13
 أ  طتت )د( جللج تد مجات طمو ابجت مجات طمو  -  مه  تمم مجالجتت   - م مج  تطل مجا  -
 ,,x 3  مه  طتت مجرطلل–مه  طتت مجطلا    مج  طو مجاماجو جارامت مج مات = -

 مه  طتت مجطلا                                           

 جرطللمه  طتت م –ارامت مج لل  = مه  طتت مجطلا   -
 
 ,,x 3  مه  طتت مجرطلل–مه  طتت مجطلا    طو مج رججت =  -

 ه  طتت مجطلا  + مه  طتت مجرطلل                 

 التار مهت طتم مجط جم  -
 SPSSا   م   ام  مج ,ت  م  صتمل  

 عرض النتائج  -4
 عرض نتائج الطبلقة النفسية  4-1
 جموعة التجريبية األولى  عرض نتائج الطبلقة النفسية لمم 4-1-1
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جطجف ميا تم مج  تطجو امه  تمقتد مجالجتتجو اخجاو )د(مجا  اطو ا  طو مج رججت طجف مه  طتتجف  ( 1مجلاار تخ  ) 
 مجرطلل امجطلا  جا رجت مجمالخو مج   جو جمتجطتد مج تطجو مجتجتةجو 

 المعالم اإلحصائية    
 األبعاد   

قيمااااااااااااة )ت(  ر البعدياالختبا  االختبار القبمي  
 المحسوبة

نسااابة التغييااار   
 ع±  -س    ع±    -س    %

 330116   701,3 30157 ,31035 30361 330,11 1ب
 310311   10631 30333 350111 30163 330,11 2ب
 70166   303,7 30131 370111 10661 330777 3ب
 310533   10733 30333 310377 10661 330111 4ب
 60511   10163 30373 ,36035 30763 330111 5ب
 3,0317   ,1061 30133 ,,3605 ,1035 ,33035 6ب
 30331  0163, 0611, 330777 306,3 330111 7ب
 360,63   ,5056 30333 ,,,370 ,3073 330111 8ب
 330536   30316 30315 360111 30651 ,31065 9ب

 3,0673   50536 10363 3530777 ,36035 3310377 مج ك
 ,303( = 33( اأات  اتلو  تجو )0,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم 

( الههاا قهتاأل  مد اهجههو ال اجهو قههل طله  أطلههتا مجمالخهو مج   ههجو ا جه  اههف  هالر خجاههو )د( 1ج طهجف اههف مجلهاار )    
رهامف مجههاول طتجه مد(  جهه  , ههتد ( االهها )ق6مجا  هاطو مج ههل , هتد أآلطههت اهف خجاههو )د( مجلااججهو طت هه ل تم مجطلهها تخه  )

خجاههو )د( مجا  ههاطو مخههر اههف )د( مجلااججههو ا, ههتد   ههطو مج رججهههت امةهه و طصههات  لجهها  قههل أطلههتا طت هه ل تم مجطلهها تخههه  
( جه  ج, ههت طصههات  لجهها  ااههت جههار أف ي ههلام مجهه لل  مه رهت ل ألههت قلههتر قههل  رججههت مجمالخههو مج   ههجو جمتجطههتد مج تطجههو 6)

 مجتجتةجو .
 ض نتائج الطبلقة النفسية لممجموعة التجريبية الثانية  عر  4-1-2

جطجف ميا تم مج  تطجو امه  تمقتد مجالجتتجو اخجاو )د(مجا  اطو ا  طو مج رججت طجف مه  طتتجف  ( 3مجلاار تخ  ) 
 مجرطلل امجطلا  جا رجت مجمالخو مج   جو جمتجطتد خ   مج تطجو مجتجتةجو

 اإلحصائية المعالم
 األبعاد

قيمة )ت(  االختبار البعدي ختبار القبمياال
 ع± -س ع± -س نسبة التغيير % المحسوبة

 ,,301 0611, 30,13 330111 303,5 330377 1ب
 0636, 0373, 30633 ,31065 ,3033 ,,3105 2ب
 ,1067   50665 30311 ,31065 30,35 350777 3ب
 30553 30336 30,35 370111 30,36 350111 4ب
 60515   60311 30353 310777 ,,06, 350337 5ب
 30637 30671 10336 350511 30316 ,33065 6ب
 10533 ,,306 30515 350111 30633 ,33065 7ب
 30153 0713, 30366 ,31065 ,30,5 ,31035 8ب
 70111 30751 30631 370777 10,13 330777 9ب

 303,5   30336 60,61 3330377 60551 ,,,3130 مج ك
   ,303( = 33( اأات  اتلو  تجو )0,5,) <خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم  
( الههاا قهتاأل  مد اهجههو ال اجهو قههل طله  أطلههتا مجمالخهو مج   ههجو ا جه  اههف  هالر خجاههو )د( 3ج طهجف اههف مجلهاار )    

جهههاول طههههتهامم( ا ( االهههل )م هههاات  م1  3   3مجا  هههاطو مج هههل , هههتد أآلطهههت اهههف خجاهههو )د( مجلااججههههو طت ههه ل تم ميطلهههتا )
)مج ر جههو مجتمللههو مجامةهه و( ا ) رجههت مجاخههد(  جهه  , هههتد خجاههو )د( مجا  ههاطو مخههر اههف )د( مجلااججههو ا, ههتد   هههطو 
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مج رججههت امةهه و طصههات  لجهها  قهههل أطلههتا طت هه ل تم ميطلههتا مج هههل  هه   آلتالههت جهه   , ههت طصهههات  لجهها  ااههت جههار أف جأل هههلام 
  هههجو جمتجطهههتد مج تطجهههو ط هههتد ا جههه  اهههف  هههالر مو اهههتا مجمتجطهههو مجاىاجهههو ولههه, مج طههتاجل ألهههت قلهههتر قهههل  رججهههت مجمالخهههو مج 

 اجل  ت مجاال ,و قل أومتم مجاملطهتد امج ر جهو مجتمللهو اجهجس طتهو اهتا وله, مجه مد قهل أامم مجا هتت  طصهات  لجها  ااهت 
خههو مج   ههجو جلمتجطهههتد للههر مجمتجطههتد جل اههاف ولهه,  اهههجال  ف امف لرهه    ط   هه ف ه  آلههاف طصههات  لجههها  ااههت للههر مجمال

  آلاف ا ااا  قل مجاملم مجالم, ج ف اف  الر مجمتجطو مجاال ,و .
 عرض نتائج الطبلقة النفسية لمجموعتي البحث في االختبار البعدي   4-1-3

 ( 5مجلاار تخ  ) 
مالخو مج   جو طجف جطجف ميا تم مج  تطجو امه  تمقتد مجالجتتجو اخجاو )د( مجا  اطو قل مه  طتت مجطلا  جا رجت مج

 الااو ل مجط  
 اإلحصائية المعالم      

 األبعاد   
 قيمة )ت( المحسوبة مجموعة األسموب التبادلي مجموعة التعمم االتقاني

 ع±   -س     ع±   -س   
   70356 30,13 330111 30157 ,31035 1ب
   ,1033 30633 ,31065 30333 350111 2ب
   30651 30311 ,31065 30131 370111 3ب
   ,1063 30,35 370111 30333 310377 4ب
   30736 30353 310777 30373 ,36035 5ب
   30751 10336 350511 30133 ,,3605 6ب
   103,1 30515 350111 0661, 330777 7ب
   30,71 30366 ,31065 30333 ,,,370 8ب
 30165 30631 370777 30315 360111 9ب

   30635 60,61 3330373 10363 3530113 مج ك
 30,6( = 33( اأات  اتلو  تجو )0,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم  

( الههاا قههتاأل  مد اهجههو ال اجههو طهههجف الاههاو ل مجط هه  قههل مجرجههتس مجطلهها  جلمالخههو مج   هههجو 5ج طههجف اههف مجلههاار )    
ل مجالهاس مجآللههل جلمالخهو اقهل أطلههتا مجمالخهو مج   ههجو  جه  , هتد خجاههو )د( مجا  هاطو مآلطهت اههف خجاهو )د( مجلااججههو قه

( االها)مج طت   م جههو مج هام(  جه  آلت هد خجاههو )د( مجا  هاطو أخهر اهف خجاههو )د( مجلااججهو   اج طهجف اههف 6طت ه ل تم مجطلها)
االه ل مجلاار مجةج أف ال ت  أطلتا قهل مجمالخهو مج   هجو جالااوهو مجه لل  مه رهت ل أقةهر اهف الااوهو مي هلام مج طهتاجل 

( آلت هههد أقةهههر قههل مي هههلام مج طهههتاجل اهههف مجههه لل  مه رهههت ل 6   1( أاهههت ميطلهههتا )6   1   7   3   3  3ميطلههتا الهههل ) 
( ولهههه, مجهههتب  اههههف الهههاا   ههههاأل قهههل ميا ههههتم 6   5اجههه   , هههت قههههتاأل  مد اهجهههو ال اجههههو طهههجف مي ههههلاطجف قهههل ميطلهههتا )

 مج لل  مه رت ل آلت د أقةر اف الااوو مي لام مج طتاجل . مج  تطجو جآلال مي لاطجف أات طصات  آللجو قتف الااوو
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 عرض نتائج اختبارات األداء الفني ودقة االنجاز في ميارة التيديف بين مجموعتي البحث  4-2
عاارض نتااائج اختبااار)ت( لمجمااوعتي البحااث فااي األداء الفنااي بميااارة التيااديف بااين االختبااارين القبمااي  4-2-1

 والبعدي .
 ( 7مجلاار تخ ) 

 جطجف ميا تم مج  تطجو امه  تمقتد مجالجتتجو اخجاو )د( مجا  اطو جال  طتتجف مجرطلل امجطلا  طجف الااو ل مجط   
 المعالم اإلحصائية       

 المجاميع   
 ع± -س ع± -س قيمة )ت( المحسوبة االختبار البعدي االختبار القبمي

 المجموعة التجريبية األولى
 البات التربية الرياضية () ط

 
50111 

 
303,1 

 
10511 

 
,0663 

 
50331   

 المجموعة التجريبية الثانية
 ) طالبات قسم التربية الرياضية (

 
505,, 

 
,0763 

 
60337 

 
30373 

 
50153   

 ,303( = 33( اأات  اتلو  تجو ),,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم 
اا قهههتاأل  مد اهجهههو ال اجههههو طهههجف مه  طهههتتجف مجرطلهههل امجطلههها  جالاهههاو ل مجط ههه   جهههه  ( الههه7ج طهههجف اهههف مجلهههاار )    

( 0,5,( او هها   ههطو  مهههم )33( االههل أآلطههت اههف خجاههو )د( مجلااججههو طاتلههو  تجههو )50331طلرههد خجاههو )د( مجا  ههاطو )
جطجهههو مياجههه, مج هههل ( ااهههت جهههار ولههه, الهههاا قهههتاأل ال اجهههو جصهههتج  مه  طهههتت مجطلههها  قهههل مجالااوهههو مج لت ,303امجطتجرهههو )

 م   ااد أ لام مج لل  مه رت ل.
أات مجالااوو مج لتجطجو مجلت جو مج ل م   ااد مي لام مج طتاجل ق طجف اف مجلاار الاا قتاأل  مد اهجو ال اجو و ا 

( أآلطت اف خجاو )د( مجلااججو 50153(  ج  آلت د خجاو )د( مجا  اطو )0,5,( ا  طو  مم )33اتلو  تجو )
 ( اات جار ول, الاا قتاأل ال اجو جصتج  مه  طتت مجطلا  .,303و )امجطتجر
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 يوضح األوساط الحسابية لبلختبارين القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في األداء الفني لميارة التيديف
ي لمياارة التياديف باين االختباارين القبماي والبعادي قياس مقدار التعمم والنسب المئوية ألختبار األداء الفن 4-2-2

 لمجموعتي البحث .
 ( 6مجلاار تخ  ) 

 جطجف ميا تم مج  تطجو اارامت مج لل  امج  طو مجاماجو جال  طتتجف مجرطلل امجطلا  طجف الااو ل مجط  
 المعالم اإلحصائية

 المجاميع   
 االختبار القبمي

 -س
 االختبار البعدي

 -س
مقدار 

 مالتعم
النسبة المئوية 

 لمقدار التطور
 المجموعة التجريبية األولى
 %130,3 3065 10511 50111 ) طالبات التربية الرياضية (

 المجموعة التجريبية الثانية
 %35011 30637 60337 ,,505 ) طالبات قسم التربية الرياضية (

( 3065اجهه, مجال هههل اتت هههف أ هههلام مجههه لل  مه رهههت ل خههها طلههه  )( لف ارهههامت مجههه لل  جلالااوهههو مج لتجطجهههو مي6ج طههجف اهههف مجلهههاار )   
 %( .130,3اط  طو مجاماجو) 

%( 35011( اط  ههطو مجاماجهههو )30637قههل  ههجف طلهه  ارههامت مجههه لل  جلالااوههو مج لتجطجههو مجلت جههو مجال ههل اتت هههف مي ههلام مج طههتاجل )
 لااوو مي لام مج طتاجل .اات جار ول, أف الااوو مج لل  مه رت ل أقةر قل ارامت مج لل  اف ا

 عرض نتائج أختبار األداء الفني بميارة التيديف بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي 4-2-3
 (1مجلاار تخ  )

 جطجف مج تاأل طجف الااو ل مجط   قل ميامم مج  ل جال  طتت مجطلا  جا تت  مج  اجم
 المعالم اإلحصائية  

 االختبار   
وحدة 
 القياس

 قيمة )ت( المحسوبة  مجموعة االسموب التبادلي التعمم االتقانيمجموعة 

  ع±    -س    ع±     -س
   1016 30373 60337 0663, 10511 درجة األداء الفني بميارة التيديف

 30,6( = 33( اأات  اتلو  تجو )0,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم 
 مد اهجهههو ال اجهههو طهههجف الاههاو ل مجط ههه  قهههل مه  طهههتت مجطلههها  جهههألامم مج  هههل طا هههتت  ( الهههاا قهههتاأل 1ج طههجف اهههف مجلهههاار )     

( 0,5,) <( ا  ههههطو  مههههم33( االهههل مآلطههههت اهههف خجاههههو )د( مجلااججهههو طاتلههههو  تجهههو )1016مج  هههاجم  جهههه  خجاهههو )د( مجا  ههههاطو )
 ( اات جار ول, الاا قتاأل  مد اهجو ال اجو طجف الااو ل مجط   .30,6امجطتجرو )

 عرض نتائج اختبار)ت( لمجموعتي البحث في دقة االنجاز بميارة التيديف بين االختبارين القبمي والبعدي . 4-2-4
 ( 6مجلاار تخ  ) 

 جطجف ميا تم مج  تطجو امه  تمقتد مجالجتتجو اخجاو )د( مجا  اطو جال  طتتجف مجرطلل امجطلا  طجف الااو ل مجط  
 المعالم اإلحصائية       

 عالمجامي   
 قيمة )ت( المحسوبة  االختبار البعدي    االختبار القبمي    
 ع±   -س    ع±   -س   

 المجموعة التجريبية األولى  
 ) طالبات التربية الرياضية (

3703,, 10311 350356 30353 10136  

 المجموعة التجريبية الثانية  
 ) طالبات قسم التربية الرياضية (

36016, 30136 310337 30616 30636   

 ,303( = 33( اأات  اتلو  تجو )0,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم 
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( الهاا قهتاأل  مد اهجهو ال اجهو طههجف مه  طهتتجف مجرطلهل امجطلها  جالاهاو ل مجط ه   جه  طلرههد 1ج طهجف اهف مجلهاار )   
( 0,5,( او ههههها   هههههطو  مهههههم )33) ( االهههههل أآلطهههههت اهههههف خجاهههههو )د( مجلااججهههههو طاتلهههههو  تجهههههو10136خجاههههو )د( مجا  هههههاطو )

( ااهههت جهههار ولههه, الهههاا قهههتاأل ال اجهههو جصهههتج  مه  طهههتت مجطلههها  قهههل مجالااوهههو مج لتجطجهههو مياجههه, مج هههل ,303امجطتجرهههو )
 م   ااد أ لام مج لل  مه رت ل .

ال اجهو و ها  أات مجالااوو مج لتجطجو مجلت جهو مج هل م ه  ااد مي هلام مج طهتاجل ق طهجف اهف مجلهاار الهاا قهتاأل  مد اهجهو
( أآلطهههههت اههههف خجاههههو )د( مجلااججهههههو 30636(  جهههه  آلت هههههد خجاههههو )د( مجا  ههههاطو )0,5,( ا  هههههطو  مههههم )33اتلههههو  تجههههو )

 ( اات جار ول, الاا قتاأل ال اجو جصتج  مه  طتت مجطلا  .,303امجطتجرو )

0

5

10

15

20

25

30

          

           

           

 
 (3الشكل )

 البعدي لمجموعتي البحث في دقة االنجاز لميارة التيديفيوضح األوساط الحسابية لبلختبارين القبمي و 
 

قياس مقدار التعمم والنسب المئوية الختبار دقاة االنجااز لمياارة التياديف باين االختباارين القبماي والبعادي  4-2-5
 لمجموعتي البحث .

 (,3مجلاار تخ  )
 طلل امجطلا  طجف الااو ل مجط  جطجف ميا تم مج  تطجو اارامت مج لل  امج  طو مجاماجو جال  طتتجف مجر

 المعالم اإلحصائية
 المجاميع

 االختبار القبمي
 -س

 االختبار البعدي
 النسبة المئوية لمقدار التطور مقدار التعمم -س

 المجموعة التجريبية األولى
 %17067 60156 350356 ,,3703 ) طالبات التربية الرياضية (

 المجموعة التجريبية الثانية
 %35013 70,37 310337 ,36016 قسم التربية الرياضية () طالبات 

( لف ارههامت مجهه لل  جلالااوههو مج لتجطجههو مياجهه, مجال ههل اتت ههف أ ههلام مجهه لل  مه رههت ل خهها طلههه  6ج طههجف اههف مجلههاار )    
 %( .17067( اط  طو مجاماجو) 60156)
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( اط  ههههطو مجاماجههههو 70,37مي ههههلام مج طهههتاجل ) قهههل  ههههجف طلههه  ارههههامت مجههه لل  جلالااوههههو مج لتجطجههههو مجلت جهههو مجال ههههل اتت هههف
 %( اات جار ول, أف الااوو مج لل  مه رت ل أقةر قل ارامت مج لل  اف الااوو مي لام مج طتاجل .35013)

 عرض نتائج أختبار دقة االنجاز بميارة التيديف بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي 4-2-6
 (33مجلاار تخ  )

 الااو ل مجط   قل اخو مه لت  جال  طتت مجطلا  طا تت  مج  اجم جطجف مج تاأل طجف
 حصائيةاإلالمعالم   

 االختبار   
وحدة 
 القياس

 مجموعة االسموب التبادلي مجموعة التعمم   االتقاني
 

 قيمة )ت( المحسوبة 

  ع±    -س    ع±    -س
مستوى االنجاز بميارة 

 التيديف
 30353 350356 درجة

 
310337 30616 10,,3   

 30,6( = 33( اأات  اتلو  تجو )0,5,) <  خجاو )د( مجلااججو و ا   طو  مم 
( الههاا قههتاأل  مد اهجههو ال اجههو طهههجف الاههاو ل مجط هه  قههل مه  طههتت مجطلهها  جههألامم مج  هههل 33ج طههجف اههف مجلههاار )    

( ا  هطو  مههم 33ججههو طاتلهو  تجههو )( االهل مخههر اهف خجاهو )د( مجلاا 3,,10طا هتت  مج  هاجم  جهه  خجاهو )د( مجا  ههاطو )
 ( اات جار ول, الاا قتاأل  مد اهجو ال اجو طجف الااو ل مجط   .30,6( امجطتجرو )0,5,)

 مناقشة النتائج  4-3
 مناقشة نتائج الطبلقة النفسية لمجموعتي البحث في االختبار البعدي  4-3-1

اهههف خجاههو )د( مجلااججهههو اجصهههتج  متجطههتد آللجهههو مج تطجهههو  ( أف خجاهههو )د( مجا  ههاطو أآلطهههت5ج طههجف اهههف مجلههاار تخههه  )     
مجتجتةهجو اجله ا مجطت لهتف  هطم  جه  جلههاا ج تولجهو أ هلام مجه لل  مه رهت ل اهف  ههالر أومهتم مج تجهو مجآلتالهو جلمتجطهو و هها 

  آلهر متجطههو أامم مجا هتت  امهو اهتا مجآللهل وله, مجه مد مج   هجو قهل ميامم اطتهو اهتا وله, ميمهت مج للجاجهو مجاالهاا  جها
امجااةه  قج هت متجرهو ميامم مج  هل طصهات    صهجلجو اأامم مجا هتت  طشههآلر م  هجتطل ااهت  ما قهل  ل جه  مجلرهو طهتج  س آلاههت لف 
  توهههر مجمتجطههههتد قجاهههت طجهههه  ف قهههل مج اههههتتجف مجا تتجهههو مجالمههههت  ج هههف قههههل مج شهههتم مج مطجرههههل اهههف مجا هههها  جآل هههم مجمتجطههههو 

لالخهههتد مهل اتوجهههو اههه   اجال  هههت اج جههها مجلرهههو ط   ههه ت   اآلههه ج  مو اهههتا مجمتجطهههو مجا ههتتمد مجال اهههو جش صهههج  ت اجلههه   مج
وله,    ه ت قهل مه  طهتتمد مجطج جهو )مج تاجهو( مجالمهت  ج هت طلهها آلهر  اهتجف ا شهلجل ت اهف خطهر مجاات هو قهل مجلمهتم ميآللههت 

جههتا  مجلرهو طههتج  س جهاج ت طت ةههتقو امج  توهر مجاشههل  اه  أقههتما الااو  هت آلل ههت واماهر  ماد قههل ط هتم مجمالخههو مج   هجو ا  
جات ج ا   ط  أ لام مج لل  مه رت ل اف أومتم مجاتا هو امج تجهو امهو اهتا وله, مجه مد وه   جها  مجمتجطهتد مجهامق  مجرها  
طلههتاالف وههف مج هها ت امه  لهتهد اةههرم مجاات ههو ولهج ف ااههت  مر مج ههام امجرلههأل ا ما  ج  رجهأل مج ههام مجات هها  جهاج ف امق

مج   ههجو ج هف ل  ت لف مجل ههتم وله, مج  ههتمى مج هل ج رر ههت مجاه لل  اههف اخهد ي ههت  ه آلاف طالتطههو متخهتد لاجهها   اهف مجمالخهو
 (337   3667 تق   جط ر مجل ا ااامصلو مج را ت.) مجمتجم   

اجههو اجله ا مجطت لههتف لجهه, اات اات ههو مجاههتا  قهل   جمههو مجمتجطههتد    ههجج قههل أل ههتم ميامم ااهت أ هه   قههل تقهه  تا  هه  مجال 
( قهههل تأف  تجهههو مجمالخهههو 3,,3مياههت مجههه   م لآلهههس مجلتطجهههج ولههه,  تجههو مجمالخهههو مج   هههجو جهههاج ف   االههه م اههت أآلهههال)تم م 

 مج   جو  لا أقةر   جمو أا  لطمو    جو جا  مجتجتةل   , ج  مج  اف  الج ت مجاصار لج, أقةر ا  ا  طتيامم ت 
 ( 767  3,,3)تم م  

مطجلهو مامم مجا هتتمد    ههت  مجه, اتلهو وتججهو اهف مج تآلجه  امه  طهتل امجه  آل  امج ههجمت  امف آلاهت جله ا مجطت لهتف مجةهت مجه, 
 ا هه  مجمتجطههتد طههتج تآلج  مجلهههتجل امجهه  آل  مجلهها  طهههتجآلت  امج ههجمت  ولج ههت جلههها طلههام جا  هها  مجمالخهههو مج   ههجو مج ههل  هههام 



وأثرهوا..........  استخذام أسلىبي التعلن االتقاني والتباديل 

176 

 

مج هههل آلههتف ج هههت مجهههاات مجآلطجهههت قهههل قتولجهههو   رههااالف مجههه, مهامم مجا ت هههم   ااهههف لههه  مجاصههار مجههه,  تجهههو مجمالخهههو مج   هههجو
( ت طههمف مت  هتس اتلههو م رهتف مجالوههم جل تآلههو 5,,3مجمتجطهتد اأامم ههف مجا هتت    الهه م اههت مشهتت مججهه  ) طشه تا  امج املههت  

ه ج اخههم ولهه, م ههه اتمت مج ههاتجم ولج ههت ام اهههت ج جهها  جهه  اهههف ارههات  مجالوههم قهههل مج تآلجهه  امه  طههتل امجرهههات  ولهه, مه ههه ت  
 ( 3,6 5,,3ل جالوم قل مج  آل  قل مج تآلو ت                   ) طش تا  امج املت   مجامو

 مناقشة نتائج أختبار األداء الفني بميارة التيديف بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي 4-3-2
ل ميامم مج  ههل جا ههتت  ( أف ال ههت  قهتاأل  مد اهجههو ال اجههو طههجف مجالاههاو جف مياجه, امجلت جههو قهه1ج طهجف اههف مجلههاار )    

مج  ههاجم طآلههت  مجرهها  مجصههتهد جلمتجطههتد اجاصههل و مجالااوههو مياجهه, مج ههل م هه  ااد مجهه لل  مه رههت ل  اجلهه ا مجطت لههتف 
 ههطم  جهه  لجهه,  صاصههجو مجا  ههت  مج للجاههل مجا هه  ا  قههل آلههت  مجرهها  مجصههتهد جاههت جهه  اههف  ههملجت امةهه  قههل مآل  ههتم 

 ههالر م ههه  تا   اهههف مج اهههتتجف مج تصهههو طهه لل  ا هههتت  مج  هههاجم قةهههو وهههف مجت ههها   مجا ههتت  مج تآلجهههو ا ماجتالهههت ا جههه  اهههف
مج اةهج جو مج ههل  اههد صههجتب  ت ط جمههو ممههت  للجاجههو امج هل أاد لجهه, اخههو مجرههتمم  مجصهه ج و اأ طههتس مج مههامد مجات ههااو 

 آلهههههاف جاجهههه  قآلهههههت  ( ت طهههههمف مجاهههه لل  هطهههها أف 3616طصههههات  صهههه ج و اأامم هههههت مجلههههو ق ههههت  مج لتطهههههو   ل  جشههههجت ) صههههجم   
امة و وف مج آل جه  مجه   جتجها  للاه  اه هجات مج رهتم مجا اهو جل هجت مج تآلهل  طلها أف ج هتار مجا للاهاف  صهات مج تآلهو   
قتج رههتم مجا اههو  آلهههاف و هها مجاههه لل  قههل الههه ل مجات لههو مج ,ههت  مجصههه ج و امجامخلجههو جل تآلهههو امج ههل   طل هههت اطتشههت  ا تاجهههو 

 (373   3616جم   مجا لل  يامم مجا تت  ت . ) ص
اطاهههت أف  للههه  امق رهههتف مجا هههتت  مج تآلجهههو ه جههه   طتجلت هههم مج ,هههت  قرهههم قرههها آلهههتف جللت هههم مجلالهههل اات ا ههه  قهههل  للهههج      

ا مهههاجت مجا هههتتمد مج تآلجههههو مج تصهههو طآلههههت  مجرههها  مجصههههتهد   ل   ههه  أومههههتم  اهههتتجف ا  اوههههو اا اتلهههو اههههف مج ههه ر لجهههه, 
له, اقههأل أ ههتججم ا  ل هو اههف مجهه لل     جه  أف   ,ههج  مج اتج ههتد آلهتف جهه  ميلههت مجصهلم قههل أل هتم مجا ههامد مج للجاجههو او

  3613مجآلطجهت قهل  جهتا  خهات  مجا للاهجف وله, ميامم ااهف له  م لآلهس  جه  مجلتطجهج وله,  مهاجت ا هتت  مج  هاجم   اجىآلها )
Drowatzky  أ  تلتو  قجات طلات .                                                   ( اف أف ت ميامم مج تل  جلا تت  ج  ف قل مج مآلت  مج تآلجو اج  مج  مجمتجم 

   (16  3613 Drowatzky  ) 
آلات جل ا مجطت لهتف لجه, أف مج هتأل طهجف مه  طهتتجف جلهاا لجه, الهاا مج هتق  أا مجهامق  جل صهار وله, أآلطهت اتلهو ج ه م      

قههل  للهه  اخهو ميامم ج هه ل مجا ههتت  امج صهاجم ولهه, مجا ههتمأل  مه  طهتت جآلههاف مجاتاه, ار هه  لجهه, وها  أخ ههت  اتبطههو اه  ف
 مج  ت و اف مجاتا, طآلر خا  ااخو .

( مجلهههه مف ,366( ا ) تاههها مهق هههها    3615ا   هههأل   جلههههو مجط ههه  قههههل  جههه  اهههه  تأ  آلههههر اهههف )ا  ههههل مطهههتمالج   اههههتا   
 جىآلامف ول, : 

جههام ف طهههجف   ههطو آلههر ا  اهههت قههل مج صههاجم مطرهههج ت لف مجاخههو امجرهها  و صههتمف املاطهههتف قههل مج صههاجم اولههه, مجالوههم أف 
            جلااخههههههههههههههههم مجهههههههههههههههه   ج املههههههههههههههههها قجهههههههههههههههه  امف مج صههههههههههههههههاجم   ههههههههههههههههها مجاتاهههههههههههههههه, ج ملههههههههههههههههم مجاخهههههههههههههههههو قههههههههههههههههاأل آلههههههههههههههههر شهههههههههههههههههل ت .                                                      

 (54  1970()مهق ا   68 1985) اتا  
 التيديف بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي مناقشة نتائج أختبار دقة االنجاز بميارة 4-3-3

( أف ال ت  قتاأل  مد اهجو ال اجو طجف مجالااو جف مياج, امجلت جو قل اخو م  لت  جا تت  33ج طجف اف مجلاار )
مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد اجاصل و مجالااوو مياج, مج ل م   ااد مج لل  مه رت ل   اجل ا مجطت لتف 
 طم ال م مج مات قل مه لت  لج,  تجو مي لام ا لار مجاات و ا  مجمتجطتد ا راج  مج ر جو مجتمللو يقتما مجلج و اف 
 الر مجاللااتد مج ل  صر ولج ت مجا للاجف اف خطر اات و مجاتا  قل والجو  ص ج  مي متم قل أل تم ميامم 

ال م الا م  امم مجا  ت  مج للجال ول, مج اتتجف مج ل   ا   امج آلتمت طشآلر ص ج   توا ول,  ماجت مه لت    ا طم
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مجا تت  اخا آلت د ا اتلو اف مج  ر لج, مجصلم ل   تالاد ول,   اجا مجمتجطتد طتج طتمد مج تآلجو امج ل طااتالت 
 تواد قل  ماجت ا  ا  مه لت  اخا    صجتبو ال ل مج اتتجف ول, شآلر ممت  للجاجو ط ج  آلر  اتجف ا تت  

أمتت  للجال قةو وف مجشآلر مج اةج ل جألامم مج  ل امج اتتجف مجا تتجو اطلا م   تم آلر  اتجف ا تت  آلتف جالر 
( ت لف مج لل  مه رت ل جل طت اف م ا 3,33ال ت  م  طتت طج ل جرت  مج  ا  طا  ا  أامم   اال م اتمآلال)مجتطجلل  

م  جتطجو وتججو ا  اال ,و مج تاأل مج تاجو امه   تا  اف متممأل مج لل  مج ل     ا  مج آلتمت اف ملر مج لل  طجججو ا 
مجا للاجف مجلجاجف جط ر مجل ا قل م لت  ات الا ا اا ج    امف ج ل  مي تاف قل  لل  مجا ت  مجارااو ج   ا 

آلطت امه   تا  اف اخد مج لل  مج   ج    آلج   ججالم  ختطلج      قتجملطو  ا  مجا  اجتد مجةلج و خا جلماف اخد م
 ام  لاما مآللت ج ماجت لاآلت جت    اال م ج     اجال اف  الر مه  طتتمد مجطج جو مج ل    ماف ا  ق ت   للجا   ت .

 (,31   3,33) مجتطجلل  
اآلاههت جلهه ا مجطت لههتف أجةههج لف مج مههات قهههل ا هه ا  مه لههت  لجهه, مجا ههتخ مجا ت هههم جلا هها  مج للجاجههو االهه م اتأآلههال )اججهههت  

( ت لف مجاههههاتس جلهههها اصههههااج جطجمههههو مجههههه لل    ق هههها مجهههه   جط ههههاس مه ةهههههاو ,,,3وههههتار اى هههههتاف   آلههههالت (  رههههو وههههف )
مج للجاجهههو اج هههاا أالهههامم مجهههاتس   اجرهههها  طإوهههاما مجاامخهههم مج للجاجهههو امج تطاجهههو   اجرههههات م  ههه تم جلجو مج هههل ج هههجت ولج ههههت 

وهاا ا ه اجتد ميامم مجاهتما م لت الهت اهف خطههر  مجاه لل    ججه   مج  توهر طج ه  اطهجف المجهتد اله ل مجاامخهم مج للجاجهو  اآله ج 
 (37   ,,,3مجا لل  اأ تججم  راج  ميامم ت )وتار اى تاف   

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات 5-1
 ملت قل  رججت مجمالخو مج   جو طجف الااو ل مجط   . جأل لاطجف آلتف -
 جل قل  رججت مجمالخو مج   جو طجف الااو ل مجط   .آلتف أ لام مج لل  مه رت ل أقةر اف مي لام مج طتا -
لف مي ههلاطجف مجا هه  ااجف قهههل مجطت ههتاى مج للجاههل الاهههت أ ههلاطتف قههتوالف قهههل  للهه  ميامم مج  ههل ااخهههو مه لههت  طا هههتت   -

 مج  اجم طآلت  مجرا  مجصتهد جلمتجطتد .
ميامم مج  ههل ااخهو مه لهت  جا هتت  مج  هاجم طآلههت   لف أ هلام مجه لل  مه رهت ل الها أقةهر اههف مي هلام مج طهتاجل قهل  للذه  -

 مجرا  مجصتهد جلمتجطتد .
 التوصيات والمقترحات : 5-2
 مو اتا مي لام مه رت ل قل  للذ  مجا تتمد مي ت  طآلت  مجرا  مجصتهد   اه جات مجا تتمد مجصلطو مج لل  . -
لجاجهههو مي ههت  جهه للذ  مجا ههتتمد مجا  ل هههو قههل جلطههو آلههت  مجرههها  للههتمم اتم ههتد أ ههت     هههتار مجارتت ههو طههجف مي ههتججم مج ل -

 مجصتهد   اميجلتم مجتجتةجو مي ت  .
مهال اهت  طتجصه تد مجطا جههو جلا للاهجف   جاهت ج ههت اهف صههلو خاجهو طت وهاما مجا ههتت    جآلهل  صهر طههتجا للاجف لجه, أولهه,  -

 ا  ا  اف م  لت مد مج للجاجو.
مجا توا  ول, مجه لل  طم امو هت مجا  ل هو ج اةهج  ميامم مج تآلهل ام ه   صهات صه ج  وهف  م   ام  مجا تمر مج للجاجو -

 مجا تت  مجاتما  للا ت .
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 المصادر
(:  هملجت مي هلاطجف مه رهت ل امج لهتا ل قهل  لله  ا هتت  م ت هتر مج هت أل طهتجآلت  مجمهتمت    ت هتجو 3,,3لطتمالج    اجل  جمجهم ) -

 ةجو   لتالو طتطر   مجلتمأل .اتل  جت  آللجو مج تطجو مجتجت
(: ت ط ههتم ارجهههتس جلمالخههو مج   ههجو جههها  هوطههل أ اجهههو مجاتلههو مجاا ههت   طهههتجآلت  مجمههتمت  قهههل 5,,3لطههتمالج    الاجهها  ل هههاتوجر ) -

 مجلتمأل ت   ت تجو اتل  جت بجت ا شات    آللجو مج تطجو مجتجتةجو   لتالو طراما   مجلتمأل.
  اآل طهههو مج ههههالر   اطهههل   مهاهههتتمد مجلتطجههههو  3تد مجرجهههتس امج رههههاج  قهههل مج تطجهههو   م(: أ ت هههج3661أطههها  ج هههو  قتجههها آلتاههههر ) -

 مجا  ا  .
(: متممههههأل  ههههاتجس مج تطجههههو مجتجتةههههجو   آللجههههو مج تطجههههو 6,,3مهمهههها    اججهههها اوههههامي ولههههل  امج طجهههها   خصههههل  ههههت   ا اهههها ) -

 مي ت جو   لتالو مجااصر مجلتمأل .
     وتج  مجآل م   مجرتالت   اصت  .(: آلت  مجرا,366ميق ا    ا اا  تاا) -
(: ت  هملجت م ه  ام  مي ههلام مج طهتاجل قهل لآل ههتم ا هتت  مج  هاجم اههف 6,,3طلطهتس    تاها اصههم , اااجهاا   قتالهتا آلههتج  ) -

مجلطهتد ااههف مج هرام طآلههت  مججها ام هه لاتت اخههد مجه لل  ميآلههتاجال ت ط ه  ا شههات قههل اللهو مجتمقههاجف جلللها  مجتجتةههجو   مجاللهها 
   لتالو مجااصر   مجلتمأل. ,3,3   51مجلاا    37

(:  رجههج   للهه  مجمتجهههم مج لاجلههل امج آلهههاج ل    تلاههو) ا اهها أاهههجف مجا  ههل اى هههتاف (   امت 3611طلهها    ط جههتاجف اى هههتاف ) -
 اتآللااجر جل شت امج ا ج    مجمطلو مجلتطجو   مجرتالت    اصت .

(: مج مطجرهههتد م  صهههتمجو اأ هه  اماتد مج ت هههام قهههل ط ههها  3666مج آلتج ههل   ااجههه  جت هههجف امجلطجهها      هههف ا اههها وطهها) -
 مج تطجو مجتجتةجو   ااجتجو امت مجآل م جلمطتوو امج شت   لتالو مجااصر  مجلتمأل .

  امت مج آلههت مجلتطههل   مجرههتالت    اصههت  3(: م وههاما مجا ههتت  امج ممههل جالوههم آلههت  مجرهها    م3615 اهتا   ا  ههل لطههتمالج  ) -
. 

 (: مج شتم مجطا ل امه  ت تم   امت مج آلت مجلتطل   مجرتالت    اصت .3,,3)تم م   أ تاو آلتار  -
  امت مجآل هههم  3(:متممهههأل  هههاتجس مج تطجهههو مجتجتةهههجو اأ هههتججط ت   م3,33مجتطجلههل   ا اهههاا امىا ا اهههاماجف    هههلجا صهههتج  ) -

 مجللاجو   طجتاد   جط تف .
ج  مجلاللههل قهههل ل رههتف ا ههتتمد ميامم امه   ههت, طهههتج للج    (: ملههت م هه  ام  مج رهههاج  مج آلههاج ل امج للهه3617تلههم   اصههم , ) -

   ااشأل    اتجت .5مجاللو مجلتطجو   مجلاا 
( ً:  ههملجت  ه تم جلجو  ههاتجس ميخههتمف قهل مج  صههجر مجاتم هل مجالتقههل امه   ههت, 7,,3وطهها مج هال  وطهها مجلطهتت ) مجت هتا    -

ت هتجو اتل هه جت بجهت ا شههات    آللجههو مج تطجهو مجتجتةههجو   لتالههو  طاهتا  متممههأل مج هاتجس جهها  مههالم آللجهو مج تطجههو مجتجتةههجو ً 
 مجااصر   مجلتمأل.ً 

  اتآلهه  مجآل ههتم جل شهههت    3(: مجاههها ر لجهه, مجرجههتس قههل مج تطجههو مجطا جهههو امجتجتةههجو   م7,,3تةههامف   ا اهها  صههت مجههاجف ) -
 مجرتالت    اصت .

جا ههتتمد مي ت ههجو طآلههت  مججها   ت ههتجو اتل هه جت بجههت (: ت ألههت مجه لل  جلهه اآلف قههل لآل ههتم طله  م3663شهجد   أجههتا ا اهها ) -
 ا شات    آللجو مج تطجو مجتجتةجو   لتالو مجااصر  مجلتمأل .

(: ت والخو مجمالخو مج   هجو امج ها ت مج   هل امه ه لتت  مه  لتججهو طا ه ا  مه لهت  مجا هتت  3,33مجمتمل   ا اا  جت مجاجف) -
  جت   آللجو مج تطجو مجتجتةجو   لتالو مجااصر  مجلتمأل جا  هوطل  ات ل آلت  مجرا  ً ت تجو اتل 

 ( : اطتاا ول  مج  س مجتجتةل   امطلو مجشلم   طراما   مجلتمأل .3667مجمتجم     مت الجا ) -
  اآل طهو اامطلهو م شهلتس مج  جهو    3 م 3(: مهتأل مج هاتجس قهل مج تطجهو مجتجتةهجو    ,,,3وهتار    آلجهو لطهتمالج  اى هتاف ) -

   اصت .مه آل اتجو 
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(: مج ههاتجس جله لل  قهل مج تطجههو مجطا جهو امجتجتةهجو   امطلهو ا شههت  مجالهتتم   مه هآل اتجو   اصههت ,366وطها مجآلهتج    و هتم) -
. 

  اآل طههو  3(: ا هتالى مجط هه  قههل مج تطجههو اوله  مجهه  س    تلاههو )ا اهها  طجهر  اقههر اى ههتاف(   م3613قهتف امجههجف   اجاطاجهها ) -
 صت .مه للا مجاصتجو   مجرتالت    ا

   اصت مجلاجا    مجرتالت . 3(: مجمالخو مج   جو   م1,,3ا اا   وطا مجل ج  وطا مجالجا ) -
   امت مجآل م جلمطتوو امج شت   لتالو مجااصر   مجلتمأل . 3(:مج اتجم قل مجاصتتوو   م3616 صجم   وطا ولل ) -

- Drowatzym jhon, n. (1981) M otor learming pri,ciples and practices ,second edition 
,miniapolis ,bargress publishing . 

 (1الممحق رقم )
 جامعة الموصل 

 كمية التربية الرياضية 
 الدراسات العميا / الماجستير

 أستمارة تقييم األداء الفني لميارة التيديف بكرة القدم الصاالت         
 .................المحترماألستاذ الفاضل........................................

 تحيو طيبو
تروم الباحثة أجراء البحث الموسوم " أساتخدام أساموبي الاتعمم االتقااني والتباادلي وأثرىماا فاي الطبلقاة النفساية وتعمام مياارة            

التربياة لمبناات ق قسام  التيديف بكرة القدم الصاالت لمطالبات " وعمى طالبات المرحماة األولاى فاي كمياو التربياة الرياضاية وكمياة
التربية الرياضية , ونظرآ لما تتمتعون باو مان خبارة ودراياة فاي مجاال تخصصاكم يرجاى تحدياد الادرجات وحساب أىمياة كال جازء 

 من أجزاء الميارة المحددة وعمى أن تكون الدرجة من )عشره( :
 

 ت
 

 الميارة       
 

 
 الجزء التحضيري

 
 الجزء الرئيس 

 
 الجزء الختامي 

 
 المبلحظات  

 
1 

 
 القريب التيديف      

 

    

 شاكرين تعاونكم معنا                                                
 االسم :

 االختصاص :
 المقب العممي :

 الكميو : 
 التوقيع : 
 التاريخ :

        الباحثة                                      المشرف                                                             
 رفقة مؤيد سعيد                    أ.د طبلل نجم عبد اهلل                                       
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 نموذج لوحدة تعميمية عمى وفق األسموب االتقاني -أ
                                                                                                               المجموعة التجريبية األولى                                               

 19لبات : عدد الطا          الوحدة : السابعة                                                                                                               
 د              99زمن الوحدة :      اليدف السموكي : أن تؤدي الطالبة ميارة التيديف بأفضل صورة.                                                                    

 1/3/2912اليوم والتاريخ: الخميس                                                   الميارة : التيديف القريب بوجو القدم بكرة القدم الصاالت لمطالبات .                    
 

 أجزاء الدرس
 

 أقسام الخطة
 
 لزمن

 
 شرح محتوى الميارة وتنظيميا

 
 التشكيبلت

 
 المبلحظات

 
 

 الجزء اإلعدادي
 د(13)    

 
 المقدمة     

دة التعميمياااة خ أخاااذ تييئاااة األدوات والمساااتمزمات الضااارورية إلنجااااز الوحااا د 3
 الغيابات. 

  
 

 التأكيد عمى الحضور  -
التأكيااااد عمااااى ارتااااداء الاااازي  -

 الرياضي

التأكياااد عماااى اإلحماااااء وأداء  -
 . بصورة صحيحة التمارين

 تييئة عامة لجميع أعضاء الجسم وخاصة تخدم القسم الرئيسي من الدرس .  د 5   اإلحماء     

 مرينات ذراعين خ تمرينات جذع خ تمرينات رجمين .ت د 5   التمارين البدنية

 
 الجزء الرئيسي

 
 د(74)    

 وقوف الطالبات عمى شكل مستطيل ناقص ضمع . - د 19  النشاط التعميمي
 شرح وعرض الميارة من قبل المدرسة مع تقديم نموذج . -

االنتبااااه إلاااى شااارح وعاااارض  - 
الميااارة ماان قباال المدرسااة عمااى 

 عميمية .وفق األطر الت
 النشاط التطبيقي

 التمرين األول 
 التمرين الثاني 
 التمرين الثالث
 التمرين الرابع

 د 44
 د 8
 د 8
 د 8
 د 8

 د 12

 
 
 م(  .6: التيديف من الثبات عمى بعد )1ت
 م( .8: الدحرجة بالكرة ثم التيديف من عمى بعد )2ت
 م(  .19د ): التمرير بين طالبتين من الحركة ثم التيديف من عمى بع3ت
 م(  .6: التيديف من الجانبين عمى بعد )4ت

 اختبارات بينية بين التمارين .      

تطبيااااق التمااااارين الميارياااااة  - 
 بصورة صحيحة .

بين تمرين وأخر ىناك اختباار  -
بيني لمعرفة درجاة اإلتقاان التاي 
وصمت إلييا الطالبة أذا أن درجة 

 فما فوق . :79اإلتقان ىي  
 ميالجزء الختا

 د(3)    
  تمارين تيدئة خ االنصراف . د 3 الختام     

 
االنتبااااه إلاااى المدرساااة وااللتااازام 

 باليدوء والنظام .

 د( قبل الجزء التعميمي لشرح بعض مفردات مادة القانون . 29مبلحظة : سوف يتم أعطاء )                                            
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 األسموب االتقاني األطر التعميمية عمى وفق
 اليوم والتاريخ :               أسم الطالبة :                                                        

 الدراسية : السنة              الميارة : التيديف القريب بوجو القدم بكرة القدم الصاالت لمطالبات .   
 

  األداء الفني
 

 
        

 

 
 

        
 

 
تقترب الطالبة إلى الكارة فاي خاط مساتقيم لبلتجااه الاذي ياراد لعبياا  -1 

 إليو سواء أكانت الكرة ثابتة أو متحركة.
 توضع قدم االرتكاز بجانب الكرة وعمى مسافة مناسبة منيا .  -2
 أن يشير مشط القدم إلى االتجاه الذي ستمرر إليو الكرة .  -3
 من مفصل الركبة. تكون قدم االرتكاز منثنية قميآل  -4
مرجحااة الرجاال الضاااربة لمخمااف واالمااام ماان مفصاال الفخااذ وىااي   -5

 منثنية من مفصل الركبة .
 ينتقل مركز ثقل الجسم عمى قدم االرتكاز أثناء التيديف .  -6
 يمد مفصل القدم لكي يواجو وجو القدم منتصف الكرة.  -7
 يكون ضرب الكرة بوجو القدم .  -8
 القدم لمكرة بعد ضربيا .ضرورة متابعة   -9

 أثناء لمس الكرة سوف يميل الجذع لئلمام قميآل. -19
 تعمل الذراعان عمى االحتفاظ بأتزان الجسم . -11
 توزيع النظر عمى الكرة وعمى الممعب والبلعبين الزمبلء والخصم. -12

 
 تغذية راجعة من المدرس

 
  اإلطار األول  :  نفس األداء الفني السابق

 
   

عزيزتاااي الطالباااة : إذا أتقنتاااي األداء الفناااي يمكناااك األن أداء التماااارين 
 األول.

م( بأتجااه اليادف 6تقوم الطالبة بأداء الميارة من الثبات مان عماى بعاد )
 والتأكيد عمى األداء الصحيح .

أذا كاااان أدائاااك صاااحيح فأنااات طالباااة مجتيااادة ومتميااازة يمكناااك األن  -
 ن ثم االنتقال إلى اإلطار الثاني .االنتقال إلى االختبار البيني وم

 
 

 االختبار البيني : التيديف عمى ستة تقسيمات
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  اإلطار الثاني  :  نفس األداء الفني السابق
 
 
 
 

                

 
عزيزتاااي الطالباااة : إذا أتقنتاااي األداء الفناااي يمكنكاااي االن أداء التمااارين 

 الثاني .
م( وذلااك بدحرجااة الكاارة 5عااد )تقااوم الطالبااة بااأداء المياااره ماان عمااى ب

م( ثااام التصاااويب بأتجااااة اليااادف ماااع التأكياااد عماااى األداء 2لمساااافة )
 الصحيح.

أذا كاان أدائاك صااحيح فأنات طالبااة مجتيادة يمكنااك األن االنتقاال إلااى  -
 االختبار البيني ومن ثم االنتقال إلى اإلطار الثالث .

 
 االختبار البيني : التيديف عمى ستة تقسيمات

  ار الثالث  :  نفس األداء الفني السابقاإلط
 
 
 
 
 

                   
 

                         

 
عزيزتاااي الطالباااة : إذا أتقنتاااي األداء الفناااي يمكناااك األن أداء التماااارين 

 الثالث.
تقسم الطالبات إلى فاريقين مقابال اليادف إذا تقاوم كال طاالبتين باالتمرير 

م( تصاوب أحاداىما 5يما إلاى منطقاة )م( وعناد وصاول19من عمى بعد )
عمااى الياادف تكاارران التماارين لكااي تقااوم الطالبااة الثانيااة بالتيااديف مااع 

 مراعاة التأكيد عمى األداء الصحيح . 
أذا كاان أدائاك صااحيح فأنات طالبااة مجتيادة يمكنااك األن االنتقاال إلااى  -

 االختبار البيني ومن ثم االنتقال إلى اإلطار الرابع.

 
 البيني : التيديف عمى ستة تقسيماتاالختبار 

  اإلطار الرابع  :  نفس األداء الفني السابق
 
 
 
 
 

                

 
 عزيزتي الطالبة : إذا أتقنتي األداء الفني يمكنك االن أداء التمرين الرابع.

م( مااع 19نفاس التمارين الساابق لكان التصااويب مان الجاانبين وعماى بعاد )
 خطاء أن وجدت .مبلحظة األداء وتصحيح األ

أذا كااان أدائااك صااحيح فأناات طالبااة مجتياادة يمكنااك األن االنتقااال إلاااى  -
 االختبار البيني االخير .

 االختبار البيني : التيديف عمى ستة تقسيمات



وأثرهوا..........  استخذام أسلىبي التعلن االتقاني والتباديل 

167 

 

 نموذج لوحدة تعميمية عمى وفق األسموب التبادلي -أ
                                                                                                                            المجموعة التجريبية الثانية                                 

 19عدد الطالبات :               الوحدة : السابعة                                                                                                               
 د              99زمن الوحدة :         اليدف السموكي : أن تؤدي الطالبة ميارة التيديف بأفضل صورة.                                                                    

 28/2/2912اليوم والتاريخ:الثبلثاء                                                                          الميارة : التيديف القريب بوجو القدم بكرة القدم الصاالت لمطالبات .
 
 أجزاء الدرس  

  
 أقسام الخطة    

 
 لزمن 

 
 شرح محتوى الميارة وتنظيميا                         

 
 التشكيبلت             

 
 المبلحظات         

 
 داديالجزء اإلع

 د(13)    

تييئة األدوات والمستمزمات الضرورية إلنجاز الوحدة التعميمية خ أخذ الغيابات  د 3   المقدمة     
 . 

  

 
 التأكيد عمى الحضور  -
التأكيااااد عمااااى ارتااااداء الاااازي  -

 الرياضي

التأكياااد عماااى اإلحماااااء وأداء  -
 . بصورة صحيحة التمارين

 تييئة عامة لجميع أعضاء الجسم وخاصة تخدم القسم الرئيسي من الدرس .  د 5   اإلحماء     

 تمرينات ذراعين خ تمرينات جذع خ تمرينات رجمين . د 5   التمارين البدنية

 
 الجزء الرئيسي

 
 د(74)    

 
 النشاط التعميمي

 
 د 19 

 
 وقوف الطالبات عمى شكل مستطيل ناقص ضمع . -
 رح وعرض الميارة من قبل المدرسة مع تقديم نموذج .ش -
 

     
 

 
االنتبااااه إلاااى شااارح وعاااارض  -

الميااارة ماان قباال المدرسااة عمااى 
 وفق ورقة الفعالية . 

 النشاط التطبيقي
 التمرين األول 
 التمرين الثاني 
 التمرين الثالث
 التمرين الرابع

 د 64
 د 16
 د 16
 د 16
 د 16

 
 
 م(  .6عمى بعد ) : التيديف من الثبات1ت
 م( .8: الدحرجة بالكرة ثم التيديف من عمى بعد )2ت
 م(  .19: التمرير بين طالبتين من الحركة ثم التيديف من عمى بعد )3ت
 م(  .6: التيديف من الجانبين عمى بعد )4ت

يقسم وقت تطبيق الواجبات التعميمية لمتمارين الميارية مناصفة بين الطالبتين 
 د يتم تبادل األدوار .8بلحظة( أي  بعد كل )المؤدية والم

  
تطبيااااق التمااااارين الميارياااااة  -

 بصورة صحيحة .
المدرسة تبلحظ تطبيق واجبات  -

كااابل الطااااالبتين وتقاااادم التغذيااااة 
 الراجعة لممبلحظة .

 الجزء الختامي
 د(3)    

م االنتبااااه إلاااى المدرساااة وااللتااازا  تمارين تيدئة خ االنصراف . د 3 الختام     
 باليدوء والنظام .
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 ورقة الفعالية لؤلسموب التبادلي
 اليوم والتاريخ :                                المؤدية :                          المبلحظة :          –أسم الطالبة          
    السنة الدراسية :             الميارة : التيديف القريب بوجو القدم بكرة القدم الصاالت لمطالبات .          

  
   األداء الفني  : - أ

                   
 
 

        
 
 

        

 

 
تقترب الطالبة إلى الكرة في خط مستقيم لبلتجاه الذي  -1  

 يراد لعبيا إليو سواء أكانت الكرة ثابتة أو متحركة.
توضع قدم االرتكااز بجاناب الكارة وعماى مساافة مناسابة   -2

 . منيا
أن يشااير مشااط القاادم إلااى االتجاااه الااذي سااتمرر إليااو   -3

 الكرة .
 تكون قدم االرتكاز منثنية قميآل من مفصل الركبة.  -4
مرجحة الرجل الضاربة لمخمف واالمام من مفصال الفخاذ   -5

 وىي منثنية من مفصل الركبة .
عماااى قااادم االرتكااااز أثناااااء  ينتقااال مركاااز ثقااال الجسااام  -6

 .التيديف
 .لكي يواجو وجو القدم منتصف الكرةمفصل القدم  يمد  -7
 ضرورة متابعة القدم لمكرة بعد ضربيا .  -8
 أثناء لمس الكرة سوف يميل الجذع لئلمام قميآل.  -9

 عمى االحتفاظ بأتزان الجسم . نتعمل الذراعا -19
توزياااع النظااار عماااى الكااارة وعماااى الممعاااب والبلعباااين  -11

 الزمبلء والخصم .
 ة من قبل المدرستغذية راجع

 
 التغذية الراجعة  :   -ب         

 التأكيد عمى مد مفصل القدم عند ضرب الكرة . -1

 التأكيد عمى التوافق الحركي بين القدم والكرة . -2

 التأكيد عمى النظر لحظة لمس الكرة بالقدم . -3

 التأكيد عمى حركة الذراعين لحفظ التوازن . -4

 عد ضربيا .التأكيد عمى متابعة القدم لمكرة ب -5
 التأكيد عمى عدم أرتخاء القدم أثناء التيديف . -6

 
 
 



وأثرهوا..........  استخذام أسلىبي التعلن االتقاني والتباديل 

161 

 

  الواجبات   :    -ج 
 

*  تقساام الطالبااات إلااى مجاااميع ثنائيااة )مؤديااة ومبلحظااة( , 
تقاااوم المبلحظاااة بشااارح تكنياااك الدحرجاااة المتعرجاااة لمطالباااة 

د( يااااااتم تبااااااديل األدوار, ماااااادة التماااااارين 8المؤديااااااة وبعااااااد)
 -د( وكما يمي :16الواحد)

التمرين األول :  تقاوم المؤدياة باأداء مياارة التياديف مان  -1
م( باتجاااه الياادف وتقااوم المبلحظااة 6الثبااات ماان عمااى بعااد )

 بتصحيح األخطاء أن وجدت.
 

التمرين الثاني : تقوم المؤدية بأداء الميارة من عماى بعاد -2
م( ثاام التصاااويب إلاااى 2م( وذلااك بدحرجاااة الكاارة لمساااافة )5)

 المبلحظة بتصحيح األخطاء أن وجدت. اليدف وىكذا وتقوم
 
التمرين الثالث : تقوم المؤدياة باأداء المياارة ماع زميمتياا  -3

)مؤديااة اخاارى( إذ تقومااان بااالتمرير بينيمااا ماان عمااى بعااد 
م( تصااوب 5م( قباال الياادف وعنااد وصااوليما لمنطقااة )19)

أحاادىما عمااى الياادف تكاارران التماارين لكااي تقااوم المؤديااة 
ا وتقاوم المبلحظاة بتصاحيح األخطاااء الثانياة بالتياديف وىكاذ

 أن وجدت .

 
التمااارين الراباااع : تقسااام الطالباااات إلاااى فاااريقين ويكاااون  -4

م( وتقااوم المبلحظااة 6التصااويب ماان الجااانبين وعمااى بعااد )
 بمتابعة المؤدية وتصحح أداءىا .

 
 د( يتم تبادل األدوار .8مبلحظة : بعد كل )
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 (3الممحق رقم )
 جامعة الموصل 

 كمية التربية الرياضية
 الدراسات العميا /الماجستير 

 مقياس الطبلقة النفسية 
 

 عزيزتي الطالبة ............................................          
 

( أمام كل فقره من فقرات  ےرة ) عن ىذه الفقرات وفق مايبلئمك بوضع أشا ويرجى التفضل باالجاب       
 المقياس الموجودة أمامك ولما تجديو مناسبآ لكي .

 وشكرآ لتعاونكم معنا
   

                       المشرف                                                                    الباحثة                                                         
 أ. د طبلل نجم عبداهلل                                                         رفقة مؤيد سعيد 

                                                         

غير موافق  العبارة م
 بشده

غير 
 موافق

موافق      موافق محايد
 بشده

اد أف ا تتم ل آل د قل ااخم   ا  اجآل ل مو ر  .1
 جلم أف   ا  طاامل و مج  ا  .

     

أاجد مج تآلتد ص ج و طااف   آلجت قل ا تاجو ميامم   .2
. 

     

      أوتم طاةار اتأتجا أف أىاج  .  .3
      جرا آلتف امة ج جل أ ل أاجد لجاى.  .4
      جرا  تآل  مال اتال آللجج ول, اتآل د أىا  .  .5
      ىا .شلتد طتج  آل  مج ت  قجات آل د أ  .6
      ج  أآلف ا  اج طات ج آلت قج  مه تجف طتج  طو جل .  .7
      طام مجاخد ا رجتى طتجطمم ما مج توو.  .8
      جرا م  ا لد  رجرو ط  ل مج طت  .  .9

      خاتم ل  ةتالل مج  ا  مجات    جلااخم .  .19
      طاد مهشجتم آلم  ت   ا  طصات  ىجج  .  .11
      جا ميامم.جا  أ  تس خا  طات م أت   .12
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      آلتف جا  اول طاتلو لاا  اتأىا .  .13
      ات آلتف املام ل ا ه   , طلرلل قجات آل د أىا  .  .14
      .د طماآلت جو مج  آل  قجات آل د أىا جرا شلت   .15
      ج  أآلف خلأل وف أاممل أل تم مجا تق و.  .16
      مجمتجرو مج ل ات ط ت مجاخد طاد ا  ل   وف مجال تا.  .17
را م ططد مجشلات طتيامم اأتجا م  لتا  ال م مجشلات ج  .18

 لت جو .
     

شلتد طم ل آل د ا  تقس آل ى جاامل و ا ملطتد   .19
 مجااخم مجات  لو.

     

      جرا أاجد طمتجرو ىجج  .  .29
      آل د أوتم اتأتجا   رجر  .  .21
جرا آلتف جا  قآلت  لجال  ج ات آل د أىا  وف آلجم   .22

 أىا  لجاى .
     

      د اتآل ى  اتاج قل ميامم . آل   .23
      آل د أشلت طتج  آل  مج ت  .  .24
      ج  أآلف ا  اج طآلجم , تد جا  مي تجف أل تم ميامم .  .25
      شلتد آلمف مجاخد  اخم أل تم ات آل د أىا  .  .26
       تآل  ل ال ل مج طتل طشلات و,ج  .  .27
      جرا آلت د ا تتم ل  آلتقئ مج  ا  طا  ا  ات    .  .28
      أاجد طججج  ا لرتمج  ااف   آلجت .  .29
      أالامقل آلت د ا اال طاةار .  .39
      آل د ا مآلاى اف متجر  أاممل أ ل أاجد لجاى.  .31
      آل د اتآل ى آللجج ول, اتأىا  .  .32
      شلتد طتج  آل  مج ت  قل ل ال .  .33
      ج  أآلف خلرج وات ج آلت مي تجف و ل أل تم ميامم.  .34
      .طاد ميشجتم   ا  طمتجرو طممج  دقل اتم  .35
      الاد قل ال ل مج طت  للتطو ا تمو.  .36

 


